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 ٠ ىبرغملا بدالا خيران

 ٠ مالسالا دومص

 * ثادحالا ثيداحا

 : « ةيخيرات ةاسام » ىنوناقلا ناميلس

 .:« ةيفيرات فل كامل

 ؟ ب ةسسلدنا ةاسأم 0 هن ولحرأ

6 0-6 



 , ةيدمحملا هتازحعمب ميلستلا عقو املق ٠ ىوارلا لاق ...هحئانم دراوم الا درأ

 عاقبلا كلت تفطو ؛ كلاسملا تعدوو كسانملا تبضق ةبركبلا هيبأ بقانمو

 ىنتدان جورملا كلت ةرضح نم عوجرلاو جورخلا تدرأ املف عادولا فاوط

 , اعامجا راص ىذلا دجاملا اذهل اعممسس هناصغأ نم رامثلاو اهمئامك نم راعزالا

 ترفثاك ىتلا هبعاومب كيلع مسقن نحنو , اعامس نحنو انايع تنأ هتببحاو
 , حيسفلا هئائج ةهكافلإ هذهب تمدخ ام الا ادم رحبلا تلواطو . ادع موجنلا

 تلقف ٠ حيدملا راعشأ نم رحب لك نم هل نولمعي نيذلا نيكاسملا اهب تينغاو
 لمعو روربم جح نم هلايف :ميظع نوملعت ولمسقل هناو :مي ركلا مسسقلا اذهه تبحا
 كسملاب هتاذل فئاحصو ؛ ةموظنم هكلس ىف دئاوفلا دئارف , روكشم لقتم
 ٠ ةموتخم

 نسسحو ىلاعت هللا دمحب ةيركبلا مراكملا خدم ىف ., ةيرهزلا ةماقملا تهتنا

 عيبر دحالا مون ةوحض , ةبحصو هلآ ىلعو دمحم انديسس ىلع هللا ىلصو , هنوع

 1 (ه. ىص . ىل) ماع ىناثلا

 ةميقلا هتلازخ نه ةماقملا هذهب ىندما ىذلا ىسافلا دباملا ديسلا ةمالعلا ذاتسالا ركشا )١(
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 دايجأ نم اهب نادزتو , روحبلا اهنم راغت رهاوج ضرالا ىلع ترئثنف
 اهيف ام حاطبلا ىلع تقلاو تلجت اه دعب تفتخاف « روحنلاو تابللا راعزالا

 ىلع تارختفملا ؛ قاوشالاب تاحئاسا : قاوطالا تاوذاب تلاق مث : تلختو

 : بعل نكحونو بنك نكؤاكب ٠ حاورلاو ودغلاب حاودالا

 كارك نوفجلا قرط امل اموي ىوحجلا نم تسبعدا ام اقح ناك ول

 كانيع اهنوفج ءامب تن امل اذا قارفلا كعور ناك وأ

 « تبرو تزتهاف جيهي اهعرز ناك نا دعب « ضرالا ايحا نمل الا لضفلا امأ

 ىالواف . هجوتم اعراجشا سؤرو هجبذم اهدئالقف ٠ جيهب جوز لك نه تنبناو
 ىمه امنيبق ىوارلا لاق ؛ ىعسم الو ضرالا ىف حرسنم الو ىعرم انل نكي مل
 ىمهو . هازغلا تعلط ذا : ناسحالاو ندسحلا نم اهل ام دعتو . ناسلإ قلط

 : ةلاتخم اهيشم ىف

 لفقيصلا فكي تبلج الو الك ةغايصب مشت مل ربت ةاءرم

 لزنم نع لئاس ةفقوك تفقو تهتنا ثيح ىلا تغلب اذا ىتح

 ,راهنالا ترج ام ىالولف ٠ حورأو ملاعلا حلاصم ىف وذغأ , حوب ىناب اوعمست ملا

 جاجحلا ىلع ىدامتلاو حاجلنا طارف تبآر املف ىوارلا لاق ٠ راهزالا تقتفت الو

 رادلا متنكساو , اهيراب سوقلا متيطعأ اله جلحل لطابلاو » جلبإ قحلا تلق

 نأ اوملعت ملا , لقعم رهن لطب هللا رهن ضاف اذا لقعي نم مالك نمف اهيناب
 , نيملسملا ملاع , اهماظتنا مكحأ ىذلا اهكلامو اهماماو لئاضفلا هذه عماج

 ىنسلا للطاهلا باحسلا لضافلا دجاملا ؛ نيملعلا ىف لضفلا ةنسس ىيحهو

 داوجلا ميركنا ءالدلا بحاص ركب ىبا' نب دمحم ربكالا برغملا رخف . ىنسلا
 ضقني نأ هرادج دارأ ىذلا نيدلا ماقم نع هازاجو هماعنأ هللا ىفاك داهرلا ريثكلا

 , نانثا هلظف ىف فلتخي مل ىذلا دجاملاو , ناسل لكب حودمملا وهف هماقأف

 نام عفترا ىذلا ردقلا ركذ اذاو «بعتلا هيلع فخ ةحارلا الم ىذلا ىخسلاو

 ايانت اهحاضتفا ىلع تسماف مثامغلا هدوج تلجاس مك :؛ بصتن١ ىذلا ركفلإ هيلع

 ايبطح دجت 2 ىجس دق ليالاو هامح تقرط ىتم : مساوب ىهو قوربلا

 ٠ اججأت ارانو الزج

 للملا ىف مالسالا ةلم اهناك هتجهب مايالا ةرغ ىف حولت

 نسم اهناب سمشلا ترقأو «, هتامسن نم اهاجش نان راهزالا تف رتعأف

 2 هحت ادمد الا ىنغتأ ال مامحلا لاقو هتالص نه هناد مامغلا ملسو ,٠ هقامسق

 نيا



 دوسالاو ضيبالا ىنمف : بجعلاب اهل نوضقي , بدالا لعال اناولأ تيدبا
 دنهلابو ,؛ عصان هفصنتو ىناف هفصن امو : عقاف رفصا كلذ ءارو ىنمو , كلاحلا

 نيحايرلل اناف هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال بوتكم هيلع ادرو جرخت رجحش ىنم

 : اهكولسو اعدوقع ىطسوو اهكولم كلم

 رعاظ نيحايرلا لك ىلع ىلضفو هليضف فصوب ىتيعاضي اذ نمف

 رهاق رخافتلا ىغبي نمل ىرخفو فرشتم ىب نامزالا ىلع ىنامز

 وه ام كلذ نم هل ركذيو , روثنملاو موظنملاب هعجاري نا روتنملا مارف
 ضيبالا اماف : هيلا مصب ملو هيلع لماحتو , هتكبو هيلع درو , هتكساف . رولام

 ىوكشلاب حاب قرزالاو رفصالا نه لكو , ملظ نم ىلع ءاعدالا ىباو ملستساف
 هدنعو « هعباصا هللا ىلا دميو :؛ ةهعمادم ليسي لري ملف ىوجتلاو رسلا ملاع ىلا

 مولظملاو ملاظلا ىهتني ىلاعت هيلاو ؛ موصخلا عمتجت هناحيس

 روسكم ىجدلا ىف بلقب وعدب هناف تملظ نم عباصا رذاح

 روثنيلا عب اصاب اعدلا اللا اضفغلا رمح نيك هاقلا امه درولاف

 تلبقأ ذا بد>عاو ةرخافمو . باوجو ةحراطف ىف ىمه امتيف ىوارلا لاق

 : ضاضفناو بابصنتا وحلا نم اهلو :؛ ضايرلا ةقوطم

 قاحسا نع ناحلالاو بوقع» نع قوشلا نوف تنحا دق ءاعرر

 قاروالا نم ىلمت ىتلا ىهو ىرطاخنم ىوهلا ىلما ىذلا انآو

 امب“ لؤقي هذهج لواحت لك تلاقؤ اهننف ئلع تملكتو اهنجشب تحابف
 , رباثم ائباطخل مكعورفو : راكوأو شاشعأ انل متناو ٠ راخفلا مكل ال ىلا ؛ هدنع

 ةدجاس انلزن املك انلو , ةعضاخ اتمادقال مكسوؤر سيلا ٠ رئاتس اننايقلو

 هللا ركذ ىف نوذخا!» هحيرابتو ىوجلا نم انب متمعز اه ىلع اناو ةعكارو
 . راكبالاو ىشعلاو راحسالا»د كلذ انلغش , هحبسستو

 تاأسشن ذا تبور اه ديسقتب مهأو ؛ تعمس امم بجعأ امتيبف ىوارلا لاق

 اعوذحب « 0 ا ةمامحت

 ٠ دعولا اهتم زحنتسيو ٠

 احاص بئاكرلا تنو اذا ذاودح ةباحس فلخ دعرلا توم ناكو

 احابنصم ىدتهت غ1 اهقرب نم تدقراف مالظلا اهكلاسف ىقفحا

 اهحادشو عيب رلإ اهل ماقا اللح ىبرلاتسستكاو تاعلتلا ىلع ت داج
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 دهشي رضخالا درمزلا ىلع ضيبالا ردلا طسو رفصالا توقايلا كقار اهأ

 اناف ةنسلا ىف اموي ولو سجرنلا اومش ةنمزالاو لوصفلا ىف ةئيبلا عفانمب
 نم ليزاو جالعلل حلصأ ٠ جازملا فيطل ؛ حوريو ىلع وذغي نمل حورلا ءاذغ
 : قالتلا موي قاشعلا ىلع قفخأو , جارسلا ناخد ةرضم عافدال

 سسجرنتلا نويع نم كتلف براي بقارمه نيعب انل تيضق اذاو

 ال لاقو , راهنلا لئاوأ اهنأك نسلأب ملكتو , راثو جسفنبلا هيلا ضهنف

 : در نم هيلع كرمال امف درولا ىلع الا رخف هل ملسي الو رما هل رهظي

 دهاش هلع اهدروت الجخ هليضفت نم درولا دودخ تلجخ

 دبحاج ةقيرطلا نع داحو بآ. 0 ىسبا ناو نيبملا لضفلا سجرنلل

 ةمسنو ةيدروزال ةحهبف انآ امأو ٠ ميدنلاو مادنلا هف رعب « ميدق لضف

 : بولقلل ةيلحملا , بويجلا ةناحير : ةيرينع

 . اخ حرشنو هل ىردص حاتري احرا احسفنن ىل ابدهماب

 اركنم ؛ تانجولا رمحم « هدونبو هتايارل ارشان ؛ هدونج ىف درولا لبقأف

 : تاهرتلا نم هب ءاج ام جسفنبلا ىلع

 قنحي جسفنبلا ىلع وهو لوقبو هدخ مطلي درولا تبأر دقلو

 قرزالا ودعلا وهف مكنيب نم هريشن عوضت ناو هوبرقت ال

 : نيطالسلاو كولملا ةبخن ىلع , نيحايرلا نيب نم سجرنلا رخفي فيك

 دهاوشو لئالد هيلع تحضو ام دعب انركذ ام ركننا تنك نا

 دساحلا الا رفصي امف مهفاو امهنه انول رفصملا ىلا رظناف

 : ليقثلا لوقلا هيلع ىقليس امه « ليق اه عمست ملا

 سأري ذا درولا مكحب ىضري (ىذلا وهف سجرنلا لضف نم
 سجرنلا هتمدخ ىف ماقو ارصاق آدغ درولا ىرت امأ

 سورع انأف حاورالا :شعنأ « عيدبلا نم هل ام نهظمو + حيبرلا فرشم انا

 . عياورو ةيكذ حفاون « حارفالا



 ىتمو « ضايرلا تلمح ىتم « ماملا هترضحب ىلف رصقا , مامنلا هب حاصق

 الو فرع اهل سيل هحفص ىدبأ دقو ؛ ةرضنلا كهجول ىناو ,؛ ضايحلا تينغأ

 درو كتداهش ىضاق.ا حرج دقو «كبر ءاضقو ؛ كبماق داوص ترك ذ امأ ؛, ةيسفل

 : كتداشاو كءادن

 حايرلا ماما تسساه دقو ىكحت هتاماَحو عرزلا ىلا رظنا

 جارج اهبف نامعتلا قئاقش ةموزهم ءهارضشخ ةسممت

 نسحا ام : رادتسا اذا ءراذعلا همشب اهب نأ تملع ام وا :ةرضخلا الا ةرضتلا امف

 : هريس الا حاب الو هرهاب الا من امف مامن تعلق ناف راناحلا ىف ناحب رلا

 او. ذسحا امو ىناوخاو ءاسسأ ىوهمولا لما مامنلا هرك مك

 نسمام مهل بيذات ريغ نم هسوكعمف مامث ناك نا

 سبيل امن ىلحتملا ؛ هيقب رختفملا اهيا ؛ نابو هيلع رهظ دقو , نابلا هادف

 ىف مامنلا نا تملع امأ ؛ سلخ هلك هناسشف ؛ سرف ىنذاب عمسلا ىقرست , هيف

 سائلا كمسا نم ريطت تانللا مداه تاذلا ضيغب . راعلا اذه كافك اما : راها

 : سان نم لقنتلا ىف هل امو

 ماسملا ىلوح مامثللو ىلا صخاش ضغلا سجرنلا فرطولوقا
 مامن نيحايرلا ىف ىتحو انيلع نيعا قئادحلا ىف ىتح بر ايأ

 , سبلملا رخاف ىستكملا ؛ قرشنملا دقلاو قوشملا بيضقلل الا نسحلا ام

 : حاللا ىحليو لذاءلا

 فصولانع لجي نسح ىف لبقاو هريشن بيط نع نابلا ريعز مسبت

 : راهتلا لضف هلضف ىدابلا : راهبلا راهبلا هباجاق

 حافو ابجع حبصلا تقو سامو  هبانذا نابلا نبصغ شفن
 حالملا دودق ىدق ىلا ىزعت دقف ىلثم ضورلا ىف له لاقو

 حايقلا ىواعدلاب بجع دوصقم اي تقماحت لولطلاب تنا لب
 حاقو الا نيعالا هذه اه ههيت نم نابلا نصح لاقف
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 مامغلل تعفتراو ةبهذملا هلوصن انيلع لسف وجلا قرب ذا كلذكل انأف

 بئاتكلا بتري بابرلا ذخأو , بكاوملا قوسي باحسلا لعجو « ةبنطم طيطاسف

 الو قربلا كلذ فيس دمغأ امف , ىقسو ىنغف ضورلا مدانو , اقرع ببصتق
 . لفر دق ليصالا بوث ىف ضورلاو , لفط دق ءاسملاو الا , قدولا كلذ عشقنا

 احارقلا ءاملاو لظلا دورن انقفط اهيف ةشيع برو

 ا_حاطبلا تجهبا ءاحطبلا ىلع ابابق اهب بيرضلا برض دقو
 احاقا ضيبه وهو حبصاف اسسآ رضخي اهنانج ناكو .

 هحانج ليريج هيلع دمو انيمي اهبرج رضخلا ناك

 مالظلا رتسو « لدتعتو ىنئتنت ناصغأو , لدهي بالود ناريج انتبف

 ىلع اهترجم نم باسني ضيرل !! اهنم تراغ هضور نم قفالا ىلجناف : لدسني

 نمه اندروو ندساحملا نم انع راهنلا ىوط ام انتسناو «ضايبخل معفي ام قفالا

 . نمسا الو ردك ربغ اهءام انسنا ةهيقب

 بمجن رهزلا بسحتو اهابر ىف ارهرل يللا ىجد ىف مجنلا بسحت

 ىتح نيتنجلا انج ىلع سنالا نم انلصحو « نيتضورلا ىف فرطلا انعتمف

 فرج داكو , موجنلا ءايصح ىلع ةرجملا رهن ضافو 2 موجولاب ماستبالا ثبع

 ٠ راهزالاو ريطلا ةهتبلح ندب نم ائعمس راهنب ليلا

 هد مببش ريغب ادرفاي قفالا ىف ا هيب ش تيأر اذا مادملا تاه

 ه1 مصاخت ةمئامح تدغف ةلصنب مالظلا حبذ دق حبصلاف

 , ىسنا لدب ةبيخلا تضتعاو « ىسفن ىف ةفيخ تسجواف ىوارلا لاق
 ليللا هللا بلقي 2« ىششبغلاو ءايضلا نيب وجلاو , شهدلا طرفل اروعذمه تمقو

 ءامد بغتت ضايرلا هوجو ىل تءارتف , راصبالا ىلوال ةربعل كلذ ىف نا « راهنلاو

 اهنم رضسا . ب يح لاح 1 مدنع هترمح نم قافالا تستكا امناك

 هتوسك مك (قيقشلا) ضايرلا وخا انا قيلط ناسلب ىداني وه اذان . قلفلإ ءوض

 لع زهد يشل ةرضا متفكر ل و نم هتبسك و : الامج
 ناولالا نم لخو , ضايرلا نيب ىايا هفصوو ؛ ضايع لوق عدف مينست نم
 , مالعأ اهل انأو ركاسع ريهازالاف ؛ رمقأ نسحلا ليق اه عمساو : رضخملا

 : مالعالا رعشلا ءاملع لاق ام ىبيسحف

 دعصت وا بوصت اذا قيقشلا رمحمه ناكو

 دجربز نم حامر ىلع نريشن توقاي مالعأ

-.47 - 







 لضفالا دجاملا لجالا هقفلل ةب ركبلا مراكملا حدم ىف ةبرهزلا ةمافملا

 هبا ههحر ىنالكملا دمحم ىدسس

 نع هدنسب كحاضأإ نع ؛ روسيه نب لهس نع ؛ رورعس نب رشب انندح
 ةسبيبشلا طاشن نم اناو : ءاسولا هوجولا ىنامالا نم ىل تمارت لاق , ماسي

 لوق نم تمقاف : جحلا الا وهللا دعاوق نم ىستفي مل ؛ ماسقالاو ظوطظحلا رفاو

 : جثلاو هملا بتئاطو لئاقلا

 هب ىظحتل ضورلا ىلا ججحا
 هرهز ىف ضورلاب فطي مل نم

 ارفنتسم مهلا رامج مراو

 ارصق دق قلحي نا لبق نم

 رعاسلملا ىلا زاجملا تعمزأو , ةيعاو نذاب هيلا تيغصأو , هيعاد تيبلف
 لتقم ىلع تلخداو « مزعلا تالمعب تلمعأو زاجح تاذللا نيبو اهتيب سبل ىتلا

 جيجح عم تمرحأو « هتاقوأ بيطأ رحسلا نم تريختف « مزج.ا لماوع ىناوتلا
 « لتبمه ءادنالا عمادمب ىرثلا دحو ؛ لتقم ميسنلاو ترسو 2 هنتاقبم نه سنالا

 تركابو « حابصلا تايار هتلظأو ؛ ىمسولا همسوو « ىلولا هالوت دق اضور تستآف
 روغت نم ىداوغلا قير ىحفلا سمش فشرت نا لبق نم هرون ليبقت ابصلا
 : هنه تسقاف حاقالا

 هشقن داجحا دق ريدغلا ثسح

 اعزهت ضايرلا حاودأ نلوصعر

 جلفمه ماقالل رغث نيب اه
 رفاوس ضاي رلا كتاع هوحوو

 نشوج ىف مرهو ميسنتلا فك

 نسسحملا ءانغلاب رامقلا مغن
 نصغفم ميسنلاب رهن نيبجو

 نيعاب هايملا نم نازت ديغ
 نكدا عانق ىف زربي وجلاو رضحا ضاير ىف ىلجت ضرالاو

 ىلغا كلذ نم درنو « دئاوفلا رامج ىمرن « لزانملا كلت نيب انلز امو

 ىلا ال توتساو « ىلعلا هحرد سمشلا تقترأ نأ ىلا « دراؤوملا يبذعاو زرداضملا

 : لاق نم لوق نيئسحتسم ٠ لالظلا كلت ىلع تيمارتف . الؤم ىلا الو ءالؤه

 لضن هاضمرال ةحفل اناقو

 انتلباق ىنا سمشلا ىعارب

 ١ ةلعإ اكل ىلع اناغمو
00 

 ىنئاوفلا ةيلاح ءاسح عورت

 ميمعلا تبنلا فعاضم هاقو

 ميدنلاو ةمادملا نم ذلا

 ميظنلا دقعلا بناج سملتف
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 , ماعلا لابقا تليقاف تدبتو مادقالا ىلع اطقلا جرد جردت تنإ دق هيبصلاب

 لطبلا معزي امك اهسفنل معزت ىمعو : مادعالا لها ىلع انغلا دورو تدروو

 بولق ىف اهل رافشاب لعفتو مئان ظحلب قمرت ٠ مايالا هتدعاس اذا مامهلا

 :« اطمشلا زرجلا زوجعلا اهتيا اي : تدانو تلاق مث ٠ مراوصلا هلعفت ام نيقش ءلا

 دس كافك اما زوشناي زوجعاي تعنق اما , اطغلا اهسفن نع اهيفب تفسشك نماي
 وا قلط مرهنا دعب كل نوكي نا : زوردلا تنباي تاهيه . كاف كوشلاب هللا
 ىنصغو مسابلا ىرغتو محافلا ىرعش تيأر اما ؛ قاخلا لثم ديدجل! نوكي

 ىلع تملس دقو باحسلا تحت نم سمشلا تجرخاف ب يو ولا ع مع ذلا

 ىف بابشلا ةناحير سرغ ىذلا هلل دمحلا تحضواف تااقو تحصقاف موقلا

 امهرخذا ةداهش « هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نإ دهشأو بابلالا ىوذ بولق

 نيد اوماقا نيذلا هباحصأو هلاع 0000 انديمس ىلع هللا ىلصو قالتلا مويل

 نبكيتا تش ول كحبو تراشا زوجعللنو تل تلاق مث ٠ قافنلا هباصع اوفيزو 2 هللا

 : تدشنأ مث ىضرلا ىلا برقا كل ن دن ىضم ام ىلع
 ءاجحرا ةداعسللو ناطلسو نع هن بابشتلا رون

 هياء قئاقحللو هيه موقت فاصوا نساحمللو
 ناطواو

 رلاجمربو

 هعبرا هيف تدبت بابسشلا ضور
 ههبَشُي بينفلا ناَعَو نآ"لاق نه
 افسأ ىضم دق ام ىبدنا١ زوجعلا اذاي

 مكلك نسحلا ليها أي متناو

 نا_حيرو نيرسنو رهزو درو
 اتهب لوقلا كاذف بابشلا دهع

 نامزاو تاقوا كنع تلحرت

 ناديم برحلا ىف مكنيبو ىنيب

 نهيلع زوجعلاو ىراوجلا لبقأ ماظنلا نم هيبصلا تغرف أملف فلؤملا لاق
 لوقاسو . ةيكزلا كظافلا ىفو ٠ ةيبص نم كيف كروب زوجعلا اهل تلاقف , ماها
 مذهف ءادوسلاو ءاضيبلا اما ءفاصوالا لامجو قحلا اهيضتقي فاصنا هلاقم منيب

 ةريصقلاو ةلماكلل تلاق من ٠ ةضفو بهذ ايندلا هنيزو ةرمت هدهو ةهيدبناذ

 معنلا نم ىهف « ةلماك ءانسحلا ةروصلا تناك اذا ؛ ةريسي ىدنع امكتلئسم

 رصقلا ناف عاب رخفلا لاجه ىف اهل دتمي ال عار دذلا ةريصقلاف اذه ىلعو ةلماسلا

 «لاجرلل عتماو كنم ىهبأ اهناف لامكلا تاذ عم ىبداتف « ةلعلا هذه ببسب ةلذه

 رب هقيقرلاو ةهنيمسلل تلاق مث ؛ لامجلا ىف اهعم ةيوسلاب تنك ولو
 مث 2 ناحيرو نصغ ةقيقرلاو نانج ةنيمسلاف , ةقيقح قحلا ىنعم نه امكنع
 ةيضقلا هذهم ىف فاصنالا مكح ىف امكنيب لصفاس ةيرضحلاو ةيودبلل تلاق

 رضحلل حلصت ةيبرعلاف , حيلم نم حلما امكنم ةدحاو لكف حيحصلا لوقلا اهأ

 ةحضاو اهتجحف ةيبصلاو انا اماو , رضحلل الا حلصت ال ةيرضحلاو , رفسلاو
 وجعلا امأو ؛ لاجرلل ىنم عفناو لامجلا ىف ىئم عدبأ اهنال ؛ ةيلج ريغ ىتجحو
 عفتراو موقلا فرصنا مث :؛ لاجم اهيف دحال امف لاجآلا ةقياضمب تمره دقف ىلثم
 . مالسلا هيلع فقي نم ىلعو مالكال ىضقنا انهو . موللاو باتعلا

 س4 ف



 اولدمعا موق اي لوقعلا تلقو قمحلا رثك لوقتو ىدانت ةيبسلاو , ةيوق ةلدا
 ىمزلا هده اي . زوجعلا اهل تلاقف ؛ زوجيو لقعتي مالكب زوجملا هديعع نيبو ىسيب
 وه مويلا ىلاو ؛ مدقأو قيسأو مظعأو كنم مصنا ةاف . راقتلا ىفكو راقولا

 بيشلا محار هلل دمحلا ماقملا ىف تلاق مث , ميدقلا قحلا نكيلع ىل نال ميدقتلا
 ىلع .هللا ىلصو ٠ بير الو كش الب عمجلا مويل قلخلا عماجو , بيعلا رتاسو
 تحصفقا مث . برق وا ببسب هيلا بستنا نمو هلا» ىلعو دمحم انالومو انديس

 , قشاعلاو قوشعملا نيب عمجأ ٠ قثاوملاو دوهعلا تاوذ نم انا تلاقو زوحملا

 سيمسأ لجرلل عجرأو , سلاجملا فرشأو ؛ سئافنلا لبقاو ؛ سنارملا حوزاو

 ةميكشلاد .لجرلا مجلا , سئارلا ةلواحمب الا ةئيفسلا ىرجت الو , سناسس نم

 لك هل ىضقن « راطو ماح أم ىنم بلط ناو « ةميهبلاك رودي ناكرالا ىف هدرأو
 نع عقرن ٠ راطعلا دنع دجوت ال ةعلس لك ىدنع دجيو , راطوالاو براثملا
 « ةبببزلاب هنم عنقنو , ”فلاكتلا عممج هنع طقسنو «فئاظولاو نوثملا لحرا

 نم ىقتي الو فاخي امف ىضرا ىف سرغ وا عرز نا ؛ ةبيبطو ةندحم هل مجرنو
 ىلع ىشمت الو ؛ نوع كل نوكي نم هيبصلا هتيا ىرظناف ؛ ىضرف نم الو ىقادص

 اقوا ”بشانملا ىلع انتتف كنه رثكأ ىئاف , نوعرق قرغ امك ىقرغتف ىرلا
 مق بقاوعلا ىف ىربدف ىتلظانمو ىترظانه تئش ناو , بقاث' نهذو هقرععم

 : تفدنمشنا

 نايعلا بصن اقبلا كل راصوو (ىناوزلا تنباي رعهدلا تنمآ
 ىنامالا دعب هنظ فلخاو -(١01-0شيع ضفخ ىف اسم لفط مكف
 نامز ىندعاس مث ىدوعس ىقباو ىنرمع شرسعلا هالا
 ناجرهمب نوفجلا تهزنو ١١ ىراختفا نمز ىف ليدلا تررج
 ناسحلا نم دعا ىنكلو اماع نيتس نم مويلا ىناو

 ىناغملاو لفاحملا ىف مويو  اظاعتاب سلاجملا ىف مويف

 اهل سيلو مفلا ةكوسم « نائبلا ةبوضخم زوجعلا تناكو فلؤملا لاق

 مث فلاسلا نمزلا ىف اهتاف ام ىلع بدنت ؛ فلاسلاو بجاحلا ةغوبصم نائسا

 : تدصق اممف تداحاو ؛ تدشناف تلاف

 زئاحملا رامثلا ىف اقاذم ىلحاو اهتادم ىلحي نِمتلا نيل فج اذا

 زرابه ىترخح مار د: نم' ىتاو ١ ازجاع ىنم بلقلا سيلو تزجع
 زماغ نيبحملل ىنيع ناننتناو رصطاع رشنلا ببط ىكذ ىمعطف

 ةعانصلا ةبر هّللاو اناف ةعاقرلاو نوجملا هذهب تدارا ناو ٠ تلاق من

 اذاو فلؤملا لاق « ةيبيبشلا ةوخنب زتهت ةيبسلا تلبقأ مث , ةعامجلا ةذاتساو

 تا



 لوقي نا ائيش دارأ اذا ىذلا ميدقلا ميركلا ميلحلا وه الا هلا ال ؛ نوعجرت هيلاو

 رئاعبلل ترصباف ةدئفالا رون ىذلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ نوكيف نك هل

 : تدسشناو تلاق مث :؛ نويعلل ترقو

 بذلك الب رامقالا نحن برمعلا ىلإ نسحلا لام دق
 ىبح رحسلاب جعد اننلو حلع انثزو جرا اننلف

 بئتكمنل ممد انيئدكلاو ملمع انلو مرك انلو

 برأآلا نه هوجري اميف برأ انيف اندصاقلو
 برعلا نم راتقخملا نأ ىفكو اندتحم فرش دق

 برككلا نيم لاوهالا موي زفت هيلع تمد ام لص

 عدبإ انل امج , بولطم لك ةياغ ىهتنمو « بولقلا تابر نحن تلاق من
 ,« ناسل لكش ىف رمق « نايبلا اذهب ةيبرعلاف « ناسل حصفا اذناسلو , لامج

 . ةنيدملا تافصب رخفت ةنيزلا ةيرضحلا تماقف « ناكملا ىف تسلجو تتكس مث

 ىفك اهتدان « ةينس ةمهو قئاف لامج تاذ ةيرضح ةيراجب اذاو فلؤملا لاق

 قاقز ىف كلهجب ىنلخدتو ذولت ةيطاعمل ابا . لادتعالا ىلا اذهب ىعجراو لادجلا

 نا تدرا ناو , ليبق الو ايسن لفحملا اذه ىف ىركذت نا كاياف , ذوفنم ريغ

 فرطب نرختفي ال « لامجلا نايعر نا ىملعاو ؛ ليبسلا ىلع انا اهف اباب ىحتفت
 ةيردابلا ىلع لضف ىذلا هلل دمحلا لاقملا ىف تحصفاو تلاق مث : لامج الو

 نسحاب انلضفو « ةرخالا قيرط ىلع انناعأو ايندلا ىف ةحارلا اناطعاو : ةرضاحلا

 ىلحلاب انحشوو «2 نطابلاو رهاظلا ىف انبولق نمأو : نطاوملا نميأو سسبالملا

 هلا ال نا دهشاو « الكلاو بجحلا لظ ىف رودلاو روصقلا ىف اننكسأو الحلاو

 سوفنلاو ؛ ةرضاح سوفنلا نوكت موي هئاقلل ةدع ؛ هل كيرش ال هدحو هللا الا

 هراهصأو هباحصاو ':هلاء ىلعو دمحم انديسس ىلع هللا ىلصو : ةرظان اهبر ىلا

 ,:ةيئسلا ةمهلا تيطعأ ام تنابا اميف تحصفأو تلاق مث « هراصناو هبزحو هجاوزاو

 دهازلا دباعلا ىردص ىري الو ؛ دنفم ىرحنو « دروم ىدخ ةيرضحلا ةيراجلل الا
 : تدشنا مث دهشو الا

 رت“ كليو" تمور اكيلع *"نيحرا نس كاسل ان
 رمق ىناف ءامسلا يىلعاب ةمجن هذه اي تتنك ناف

 رصعشلا لسك بولقلا لسأ نويعلا جنغو نوفجلا رحسب
 رسغالا حابنصلا ىتنجو نمو اسنسلا مالظ ىرعش ليل نمو

 هذه ةيرضحلا تمتا املف فلؤملا لاق . زوجي ال مالكب زوجعلا تماق مث
 داك لفحملا ىف ةميظع ةزهب اذاو ؛ تايغلاو ةغالبلا ىف تحصفا دقو , تايبالا

 تاطاعم امهئيبو ةيبص مه تكبتشا دق زوجع تتاف لفسا اهنم هالعا عجري



 رغث نع. مستبتو « ماسحلا برطضي امك برطضتو , ماستبالاو ةعافرلاب جهتبن
 ىلعف قاشعلا رشعماي ىلا ىلا تناق مث : لالزلا درابلا بدعلاك اهقير , لائثللاك
 اميف تداجا:و تملادتف تمدقت مث قارهملا مهلا ىرجيو . لالطالا بدنت ىلثم
 قلخلا ثعاب قاقرلا سوفنلا ىف ةمكحلا عدوا ىدلا هلل دمحلا تل 3 : تدصق

 , ةعافسشلاو ضوحلاب صرصخملا دمحم انيبن ىلع ةالصلاو ؛ق التلا موي معرشانو
 « قاتيشم هيلا بك رلا فاسو داح ادح ام هلا١ ىلعاو هيلع ىلس ؛ قاربلاو ءاوللاو

 ةلاقم متعمسأ ٠ انسفناب ذالو ؛ انسلجم رضح نم اي تناباو تحصفاو تلاق من

 جاسمتلا لثم اهمف حتفي ىتلا هدع هعازنلا هلق نم اهنم رهظ مو ةهاملا هده

 ىف قرغ لوسوأ دصقمل لجرلا اهنم برق ناو ؛ حاحص مهجرختو عرقلا علبتو
 تلاقوتدعراو تسرب |( من « مئاهبلا ةلعفت امك ٠ مل ع فلملاب اهبنق ؛ لوس رحب

 : تنضشناف

 قالتلا مويل كاسنأ كاوغ 2 قالخ نم اهل سيل ةهاعاب
 قاسملا موبو دبعلا هلجخو ةلاوهأو رشنلاو رشحلاو

 قارتحاو ىئض مسجلل ناكل ةركف هب“  بلقلل ناك ول

 قارو الا بسصلا بلق قىري الر سوقفتلا ىف  قافر نحن

 نيعم شيجب للعلا كتتاو : نيعبرالا تزواج اذا ههاعلا اهتيا كتليح اه تلاق من

 مقالحلا كنم تشمكتو , لصاوملا قيدصلا كرجعهو لصاوحلا كنه تلدت دقو

 ةلجعب الا كرحتت الف . مئاوقلا كنم تلطعتو « مغالبلا كئاضعا ىلع تقرفتو

 : تدشنأو , ملاعدو

 قافنلا ديج هطخب طحو
 قار لكل قار رمخلا قيقر

 قاذملا دنع هلعف مظعيو

 ىضماو ىضق ماسحلا قر اذا

 هيف ىفارو جاجزلا قر ناو
 ليخحت ىف اليخت هرشبتف

 الازي ملو « نيديلاب اتشراهتو نيفصلا نيب ادقتلا امهنا منا فلؤلا لانو

 رخفت ةيب رعلا تلبقا مث « نينيعلا نع اتباغو اتجرخا ىلا نيدضعلا ىلع نيضباقتم
 ناسلب لوقيو حيصيو حولي اتوص تعمس ىنا مث فلؤملا لاق ؛ ةيرضحلا ىلع

 . ميصق

 رضحو ودب نيب لوقأ ىتح ١ رضح نم عيمجاي اديور الهم
 ةرضانلا دودخلا تابر نه نم

 ةبدايبلا تانبن نه راوح نحن

 ةملكم ىل نكتم تيب ناف

 ةرضاحلا ءاسن وا مايخلا تاذ

 ةييذداب انيلع نسحلا نساحم

 ةملكم امردرأ ىتلا انا

 دمحلا « مالكلا عيدب نه تلاقو ٠ ماثتلالا ىهشي رفن نع ماثللا تظح مل

 ءىش لك تركلم هديب ىذلا رهاقلا رظانلا رضاحلا نودلاو فاكلاب هءرغا ىذدلا َ

 قع 440-



 تدشن مث لاعفالا ىف اممحه امنا ؛ لامكلاو رصقلا نا ىلع تلاق من

 : تلاقف طخت ملو بئاص مهسب تمرو ؛ طبت

1 
 م

 حافكلا موي ىف مهسلا رصقو
 سأسبو مادقا نيكس الو
 توص نائم ديرغلا ريطللو

 توص نيسح ةماعثلا ىدبت لهو

 حالسلاب لبرست نم لدجت
 حامرلا نمحع ءاضفلا قاض اذا

 حاصفق تاوسِيصاو ناحيِلاب

 ليوط ىف امه اهتيبف فلؤملا لاق , ةنيزلا نئساحمب ةئيمشلا تلقا مث
 جيجفك جيجفب تعمس ذا « ضيرقلا تايبأ ناعزانتي , ضيرعو مالكلا نم
 اذاو « مهقادحا تصخشؤو مهقانعأ تلواطت دق سانلاو « جيجحلا ىف سانلا

 هذه ىل ليق ؛ ةنيفسلا ىمم ام تلقف ٠ عالسلاب اقوسوم ابك ره قوسي عالقب انأ
 نم لمي ال نم ناحبس تلقف .: ةقدحلاك اهيلع لفحملا زادف : ةنيمسلا ةيراجلا

 دقو 2 اهءادعإو اهداسح اهناكعأب تظاغو « اهءادر قلقلا نم تطحف «2 هقلخ

 « باملالا ىوذ اهدخ ضورب تنتفو « بابحلا ردك اهنيبج ىلع قرعلا للخت
 هتموميدب درقنملا معنلا باسو قزر! طساب هلل دمحلا' : بابللا لوقلا نم تلامقتف

 ىف ديعلا ىجنت ةالص « مجعلاو برعلا ديس قلخ نم هتريخ ىلع ةالصلاو مدقلاب
 تلامو اهفطع ىلع اهفكب تعضو « تلمجاو تمت املف فلؤملا لاق ء محدزملا موي

 ةلوقصملا هذه نيا تلاق مث : رخاوملا ترخاو « مداقملا تمدقف رخازلا رحبلاك

 مرح ىتلا « محللا ةضوفنملا توملا ناديهمو ةايحلا ناديه نيب ةفقاولا توصلا

 هفيعض'١ شيطلا ةريثكلا شيعلا هصغنملا ؛ محشلا ليثارسسا ىنب ىلع مرح امك اهيلع

 ىفك “ ةلق ريغ نم ةليزهلا ؛ةلع ريغ نم ةليحنلا ؛خاخفلا ةديدشلا ,خاخملا
 سصنئتقا ةراضن هئيزلا نم ىمسجح ىلع نا ىملعاو «

 ةروشلا نع ىنايئنغي ىناكعاو ىدهنو « ةرادا الو ٠

 ةرازغلا دره ىنع هموقسعأب

 هلبح ريغ نه بولقلا اهب

 ٠ ترصق امف تدسشنا مث ىناكزا ىف

 برانمرهدلاى ف ىهتشا اه تلن دق
 هرلظنم قلخلا ديزي ءاهبلا نا

 رهس نمو مهم نم ىبلق تحرأ
 امف فك خيبوتلاب دوعت نماي

 نحملا هملظ نه ىنصلخي ادمح

 ندب ىف مث ىنم بلقلاولقعلا ىف
 نمدلاب راجشالا ىلح نازت امك
 نهز ىف حارفالاب دعسلا دعاسو
 نمسلاب ماعنالا ىف فحسعلا هبشي

 ةقيقرلا تلبقأ مث ةلماشلا معنلاو ةلماكلا نساحملا ىلع هلل دمحلاف

 اهيدانب اهفلخ نم اتوص انعمس سلجملا لفتحا املف فلؤملا لاق ةقيشرلا اهفاضواب

 دوعسلا بكوك اهناك تفقو دق ةيراجو الا دوعقلا اهب رقتسا امف سلجا اهل لوقب



 نيبو ىنينب نومكحت مكلعلف لوقعلا ىوذاي مكيلا لوقت هتعمسف , ليفت فدرو
 . ةروكشم ريغ اهرصقب ىهو لامكلا بيعت ؛ ةريصبلا تيمع اهناف ةريصقلا هذع

 ىف تلاق مث.لامجلا نم ةيناثلا .ةقبطلا ىهو لامكلاب اهيلع هللا ىنلضف دقو
 مويغلا دعب نه حابصالا قلاف هلل دمحلا : لاقملا ىف تلاقو لالحلا ىذ ىلع ءاننلا

 ىذ ٠ هيبت دمحم ىلع ملسو هللا ىل»ءو مويقلا ىحلا رمع الا ءالا ال

 نيا تلاق من ؛ الوسرو ايبن ةهقلخ عمجلا هلسرأو اليلخو ابيمح هسفئنل ءاضترأ

 نيع بجحت ال باعصلا رومالا ىف اهسفن لخدتو باعي ال اه بيعت ىتلا ءدع

 تلاقو تدمتعا امو تلاص مث ٠ لابشالاب لباقي ال بلعتلاو , لاب رغل ؛ ىسمسشلا

 : نتفنسشناف

 دودقلاب رخافت انيدلو دوتبلا ءاهب انتل موق نحن

 ىديحو ىظحل جنغو ىئاهبو  ىلامكب هئيزانيز لك
 دورقلا روحن ىف ردلاك راص املح ندثق راصقلا اه اذاو

 اهقوف تلع ولو نيعلا نا ىعمست ملا ؛ بجاولا ريغ نم ىلا كناطخ هذدغاي
 « جورسم رشلل ىعم كسرف نوكي ؛ جوج امو جوجاي ةعيرزاي مك ىلاف ٠ بجاحلا
 : تلاقف تدشنا من

 صخشلاولاعفالا وقلخلا وقلخلا ىف صقنلا نم ءرب هل لامكلا نا
 صخب ىلع ىرجي ادبا هعيبو هب عافتنا ال رصق بوثلل ناك نا
 صرحلاب قزرلا سيلو اريختسقزر دقو لامكلا بوث ىنتسبلا هللاو

 : فلؤملا لاق

 اهلادذا رجت تلبقا دق ةريصقلاب اذاو اهماظن تمتاو ٠ اهمالك تمتأ املف

 تفقوو تحاصو تلولوف ٠ ةريثأ ةحاصف اهلو ةريصقلا تمدقتف ٠ اهلاوقا رئوتو

 ريشعلا ةقاناي ةفارخلا هذه ىليطت مك ىلا ةفارزلا ةقيقشاي تدانو نيفصلا نيب

 « قاقدلا ىناعملا لها نحن « داصقلا ةليلقايو داعلا ةلماكابو ؛ رسشللا ةمصقابو

 ىأرلا نم كل ىراف « ةوالحو قنورو ٠ ةوالط انرظنم ىلعو :؛ قاشعلا ةنتفو
 طصسوتملاو لماكلا قاخ لحو زع هللا ناف رصقتلا ىف ىعم ىدحات نا ريبدتلاو

 « تلاصو تلاقف ناسل عصفاب تملكتو ,؛ ناكم العا ىلع تدعق مث ٠ ريصقلاو

 انديس ىلع هللا ىلصو ؛ ريزو الو بجاح هل سيل ىذلا ريبكلا كلملا هَل دمحلا
 : تدشنا مث ريبع حافو مست بع م هلاءو ديحم

 رسيصبلا عم سفنلا ءافشو رصقلا ووذ سنالا نالزمن

 رضظنلا مه نييعلا رقتو اسنرظنمب بلقلا يشيعيف
 ردنتصلا ىلع جاعلا قاقحو ةهتجهنو دخلا ضايرب

 رحشلا نسم دقلا راصقب ذلف ثيتنتأآ ضورلا ام اذاو

 ررفغلا ىلا كيدمي الوط أهل ناف لضختلا كايا

 دف 45 دع



 , ناوجرا ىهجو جابيدو , ناوحقا رغثو , ناحير نصغ ىدق : تلاق مث
 كنم انسسح لجأ اناو , رادقملا ىف ةنبجلاك ىدهنو , ناوأ لك ىفو لصف لك ىف
 ايف . روحلا نول هبشي انأ ىنولو ؛ روحدم ةريمساي كنولف ٠ رادقم ىلعأو
 2, نانثعلا ككسماو : نائيعلاب تملس مث ؛ روحسم امئاه لظو. الا دحأ ىنآر

 لاق: 2. ارخلاو لادحلا ىف تحصفأو ءارمسلا تمدقت من , ناكملاب تسلحو

 : تلاقو , تفرذ دق قنحلا نم اهانيعو تفقو دق ةريمسلاب اذاو : فلؤملا

 ىهشي هجو نع ماثللا تطح مث « موللا اذه دعب ءافخ الو ٠ مويلا دعب هبجح ال
 مث . مامكالا مادقالا ىلع اعضاوت تلبقو مالسلا ىف تغلباف تملسو ماثتلالا

 قلخ ىدذدلا هلل دمحلا , ماقملا ىف تلاقو . مالكلاب تحصفأو « مالعلاك تمهقو

 هنسلالاو روصلا نيب قرفو ناويحلا لضفا هلعجو , ميوقت نسسحأ ىف نارسنالا

 : قسدحلا داوسو نيبجاحلا دادتماو « قسغلا" رعشب ضيبالا نيزو « ناولالاو

 , للا ةحسم الاحترا راعشالا هيف نولحت ريو الالجا نونشاعز .. هن فقعي ام لجاو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ناسحالا نم هب معنا ام ىلع هلل دمحلاف «٠ لالدلا برقعو
 ءىش هبشأ اي ٠ تلاق مث نايبلا ليببس حضوا ىذلا هيبن دمحم انالومو نديم

 كنفجو « ململا ليلق كماعط لاز أم , مورت ال اباجح تقرخأ ٠ مورلا نبجب
 ضيسأ نيملا هللا قلخ دقف . ادغ لجا انا ىلسعو ٠ ىذا كنبلو ؛ حشرلا ريثك

 اهو . ثدحلاو لهكلاو خيشلل افشو ابيط هلعجف لسعلا قلخو ٠ افشره ثولي

 تدسنأ مث . رمثلا معط ىمعطو « رمخلا نول ىنول , ثبع اذهل ىلوق ىف

 مكل نا رمسلاب انريعي نماي
 هلو ةروفاك هبلق رمسا مك

 قلخ ىفو رقلخ ىف هللا نسحا دق
 - ة-+ءإ 5 ل كتد - 5 ,

 قمحلاو توغاطلا ىلا دوعب الهج

 قفالا ىف حال مجن ةداعسلا نم

 . انايع اهلوقب قحلا ترهظاو ٠ انايب تدشناو تلاق مث

 رمسالا نم بيط لك قرا
 ادب نمسسحو دهشو رمخو
 ةسمخ ىوس ضايبلا وه امو

 اهنايبجاو نبلو حلمك

 : فلؤملا لاق

 ربنتع نمو دوعو كسمك
 ردوجح ناتاف اشر ظحلن

 زردمفملا' قتحللا لقفاق“اعمو

 رمرم نمو ليف مظع نمو

 تعقربت اهماظن نسح نه هتعدبا امو اهمالكو اهباطخ نم تغرف املف

 باقرلا ىطختت ةيراجب اذاو نيفكلا ريرامسأ تلبقو نيفصلا ىلع تملسو اهباقنب
 «ميوق دقب تلامو ؛ ليحك فرطب تنرو ليقص حجابيد نع باقنلا تمطح نآ دعب
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 دنع دمحم نبال (راوحلا نم ةرشعلا ةمصاخم ىف , راختفالا تاماقم)

 . "السن ىناؤطتلا دمحم ةمالعلا ذاتسالا ةنازخ نم طوطخم نع ىمرضحلا نما

 قطنلاو رصبلاو عمسلاب هيلع نمو ؛ ناسنالا دوجوب معنا ىدلا هلل دمحلا
 ةمئادا ةالص « اماما نيلسرملل هلعج ىذلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ن بللاو

 , بئاجعلا نم تيار اه كيلع صقأ ىناف دعب امأ ٠ اماودو الاصتا هكلم ماودب
 « رهشالا ساف دلب جراخب اموي تجرخ ىنا كلذو , بئارغلا نم تدعاشو
 لفحمب اذاو « ديعب رييغ نكي ملف رهوجلا ىداوب فورعملا اهيداو ىلا تيهتناو
 , باتكلا ةنسلا اهنع زجعت ظافلاب ٠ باتعلا نهنيب راد دقو , ديغلاب متري

 ةنيمسسو « ةريثك ةبتاعم ىف , ةريصقو ةلماكو , اربك ةبتاعم ىف ءارمسو ءاضيب

 ةيبصو زوجعو « ةيوق ةلداجه ىف ةيرضحو ةيبرعو « ةقيقح ةبتاعم ىف , ةفيقرو
 دودفلاو ؛ هقرشملا هوجو.ا كلات ىلا رظنا انأ انيبف لاق ؛ هيذب هيصاخم ىف

 « فوفصلا نيب تفقوف سمشلا ءايض اههجو ءايض بلغي ةيراجب اذاو , ةقنورملا
 « ءاضيبلا تمدقتف ؛ ىربك هنتافه ىف « ءارمسو ءاضيب سمخلا اهنانبب تملسو
 من « رينملا ىلع بيطخلا فوقو تفقوو ربكا هللا تلاقف « تدارأ اممف تداحاو

 هلهأ فرشو « لامج لك زارط ضايبلا لعج ىذلا هلل ذمحلا ٠ تناباف تلاق

 الو ةدشب قحلي الف « لاه ثيح هعم ليمي بلق لك لعجو لامكلاو ٠ يحلاب
 لك ةلاقمف ٠ ديبع مهل رمسلا ريصو « ديبت ال ةزع هلعأ ىطعاو لاب الز هاحن

 ميركلا لوسر.ا١ ىلع ةالصلا مث ٠ هغلاب هللا دمحب مهياع انتجحو هفئاز لذاع

 : تدشنأ مث لآ مركأو ةرثع فرشأ هباحصأو هلآ ىلعو ل“املا موب عفشملا

 ضارتعالا لطاب الا تنأ ام ضايبلا لهال مال ىدلل لق

 ضاير ىدخ قوف لصف لك ىف رهاإز !اذدبا ىدخ ضورسف
 ضاضغلا ىتدرو نه ىنملا ىنجت امنا اذنمك تم ىدساحاي

 امأ « ةريمسلا اهتيأ كتبتاعم نم ؛ ةريمج ىبلق ىلع ناو الا تلاق من

 « ىدنع ام ةريمساي كدنعأ «؛ دمكلا رامث الا ىنجي ال دسحلا سراغ نا نيملمت

 جازلا عطقك ىبئاوذو « جاهتبا وذ ىنيبج ,؛ ىدخك كدخ الو ؛ ىدقك كدق ال

 تلبيسا نإو ؛ رفغملاو دوربلا تحت نم حشري رفذا كسمك ىقرع حعضشرو
 : تدشنأ مث « روفاك ةعطق ىلع ليل مالظف . روفظلا ىرعش

 لاصنلا دح رحنلا ىلع نوكي ةسناآ ول' قحلا ىلا قيمأ

 لاصولا مويب دودملا ليلو ىحضلا سمش ليللاب هيشت
 لاصتا هيلانلعجحت الو بارشغلا دصو مامحلاب دذلق

 تقلا دن



 هعيدبل ةيلعلا ممهاا ونعتو « هديشنل ةميركلاا سوفنلا لعفنت , رارحالاو ءالضفنل
 بلجتستف « ةيبالا سوفنلا هل زتهتو , ةيبرعلا عابطلا هيلا حاترتو ؛ هديشمو
 . هديدجو ضغلا هثيدحب لصفلا فالخا بلجتستو « هديرف قالعا ديلقتب حابرالا

 ىصق نم ةدايسلل برقو ادعس لانف ضيرقلا عفش مكف
 ىند ندي اجا. ىلغا نكد ىنقاو رف اخا ىنغا مكو
 ئيسنلا لفطع نم لان دق امو تيس ماركا ةياء كمسسحو

 , هدنع امم هناوخا ىلع قفنيو , هدنز مهحده ىف ىروي مكنم ىتف لهف

 رحبا هب ضيفت ام « فاطعتسالا عيفرو , فاطلتسالا عيدبب عيمجلل ةبلجيو
 : لجتراو ماقو «٠ لجا لاقف ؛ بهاذملا هوجو هب ىلجتستو , بهعاوملا

 انسلاو ةرمخذلا مكفطعو قمست ىتمهزع مكيلا ةهلدات لاجرا

 ىنملا لين مهفيضل ماركلا ىلعف مكتاصرع ىمح ىف ىلحر تلزنا

 ىنغلا كارداب ىضقي مكادنو !اوفطلتو مكليننل اوفطعتف

 كنا ريغ « ابيجع هللا رتس نه ىرتسو « ابيجم مهنم توعد دقل اولاقف

 تحت اعيمج نحن نم ترثاء الهف ترصتها ال ترصقو , ترصتخاو ترصتقا

 تمبلجتساو «. هفراطو دحملا دلات هللا لضفب انكلم نم تصصخو ةفراولا هلذالطظ

 نيدي هب ام لضفاو ؛ لماش ةيربلل هلاون نا عم , ىلواو ةرثالاب قحا « ىلوملا ناف
 ناك معا ناك اذا ءاعدال رثا , برغاو كلذ نع حصفا دقو , لماعيو هللا ناسنالا

 : ىورو نيعماسلا هلع عقناو : ىور امو ىتف دشناف « برقا ةباجالا ىلا

 لاجربلا يبخ متنا مز انالا ةسلذاك لازحوا

 لاعملاو فراعملاو فر اوملا ىمنت مكيلاو

 لامكلا بابرإ فطع لم ٌقملا وجري مكيدلو
 نار بلا لح يكل + يتمم سياتل
 لالظلا ىفاض مكالعو مكلظ نم اًئيفتم

 لاصولاو لوبقلإاو مك هانم فطعلا لين هارقو

 لاهتبالاو لاؤسلاىف لث تسول ىينلسا مشا
 لاهو بطخ ىْغط اذا نس يصحلا نصحلا متنالو

 لان والا مكالعب لصسوتشم مكها 0

 لاصوالا مكبانجيي ٌقرما رصتنا الو الك

 ءاهدارم سوفنلا تغلب ؛ داشا اه رخافملا نم داشاو « داشنالا لمكا املف

 كايييم اوقشتساو 1 كيسنلاو لضففلا لهاا رك ذب سسلحملا ماتخ اونسحتساو

 ٠٠كسم هماتخ ناكو هماتخ
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 رهظيو ٠ عوبتملا مكح عباتلا ىطعي نا ورغ الو ؛ ىمرضحلا نب سا ديعل ةماركلا

 رهظيو « هب مهب دعسيو مهدعسي موق هللو ؛ عومسمو ىورم وع ام ةقيقح نايعلل
 مهنبيسلا قلعت نم ىلع هتيادع

 هيا اهسمللا اهلك فواخملاف من امهوبع كتظحال ةدامسلا اذإو

 نانع ىهف ءازوحلا اهب دتقإو ةلابح ىهقف ءاقنعلا اهب دطسصاو

 1 ارخذو ةهمينغ ةمالسلا اوأرو ,؛ ىرخالا ةردعلاب عومجح ا تمسح املو

 زوفلاو . دوعسلاو ةاجنلا نم نينموملا ريما عم هودوعت ام سانلا نياعو

 اولعجو , اًضعب مهضعب ةمالسلاب ائمع , دوهعملا مولعملا رسسبتلاو دوهشلا روهشلا

 « ركاذ هللا معئب رقمو ؛ ركاشو دماح ريغ ىقلت الف ٠ اضظرفو ةنس مهنيب كلذ

 ءرتاكمو رصقمو ٠ رثانو مظان نمف ؛ لاجترالاو ةيورلا ىف , لاجملا مهيدل عستاو

 لئاق نمو

 طاطتشاو روجب انلماعي ادينع ادغ ديبعلا رهن ىرا

 طايتحاو رايتخا ريغ ىدع فوخو رطخ ىنع هاتريع

 طاسب ىف رخسملا حيرلا نم (اثئرسف" انل هالالا هلل ذو

 : ىداعملا ىلع ؛ ىداولا روبع ىف لثمتم نمو

 : دشرم هللا فطل ىلاو ؛ دشنمه نمو

 ءاوهلا نم طاسبا تقلع ارهق ديبعلا رهن تريع

 , رادلا روبعلا دعب مهب ترقتساو 2 رادصالاو داربالا سانلا دح 1و

 دهاعم اوركذو « مهماما ةيلداتلا ةليبقلا اولعجو . مهماما هللا لضف ىلع اوركشو

 مهتامارك ركذب اوحضواو , اهلاجم كلذ ىف نسسلالا تلاطاو ٠ اهلاجرو دليلا

 برعلا ناويد رعشلا نا موق اي : لاقف مهيبعز ماق ؛ اهلاجحاو ةدايسلا ررمت

 دنع تي



 دوحلا راحب ىف عركنو « ةيفاضلا ىلاعملا ةيدرأ ىف لفرنو ٠ نميلاو حتفلا علاط

 ىناهالا ضور ىف عترنو , ةيفاولا دوهعلاب حجنلا نم كسمتنو «, ةيفاصلا

 : ةيفاعلاو

 حالفلا رون حالو ةرفسم ىدهلا هوجو انل تدب دقو

 ىدباو . دينعلا رابجلا هجوب انلباق ؛ ديبعلا ىداو ءىطاشب انميخ املف
 جلت نع ناعتساو : زاجم الو زاحم ال هلاح ناسلب لاقو . زاحعالا هبآ هدم نع

 ٠ بابعلا ىماط ارحب انارأف , باذملاب لابجلا

 اريعس ريفشلاو اقمع رحبلاو هيرج ةعرس مهسلا كيري رهن
 رحتي هالالا فاطل نكي الأ نأ 7٠د, هوي نزل نضللا؟دتلوللا

 , موعاو هحابسلاب فراعلا نوبزلاب رشبتسااو « موقلا هروبع نع مجحاف

 ىراصقو « نوددعي ىقرغلاو نيجانلا صصقلو , نوددرتي ءارآلا ىف سانلا تابو

 , طارخنالاو نيجانلا كلس ىف ماظتنالاو , طارصلا كلذ روبع دحاو لك ةينهأ

 : نسحلا ىنمت أم ىنمتو « نسحتس او مهضعب دشنأ ىتح

 اروىنب بهسب وا نينشلابهسب ةليل نتيبا له ىرعش تيل الأ

 ارو امهؤاوداو اياد نكرتأ لهو ىبئاكر ديبعلا رهن نربعت لمو

 «حالفلا ىلع ىحب ىعادلا لعيحو ؛ حابصلا بهشأ نع ليللا مهدأ جلبت املف
 سائلا ىدأو » هرتس قرخت ءاكذ فويس تدغو , هرثأ وفقت ليللا موجن تلوتو

 ٠ ضرالا اهبر رونب تقرشأو ؛ ضرفلاو لفنلا

 بجاحب تنضو اهنم بجاح ادب ةداغك ةادغلا نسمش ان تحاللو

 ةحتاف لعجو « روبصلاف روبصلا هل مدقو « روبعلاب ىولوملا نذالا ردص
 الؤافت ؛ دمحم انالومو انديس ., دعصالا بحنالا هعرفو ؛ دعسالا هلجن كلذ

 ةناعالل ىداعملا دادعاب عاطملا رمالا ,دقت دق ناكو : دمحتو ةبقاعلا نسحتستل

 نع رصتخملاب ايفتكمه لوالا ربع نأ الا نكي ملف : ىداعلا ودعلا كلذ روبع ىلع

 هللا سائلا دمحو , لوعملا ةيلع اه انالوه ةداعسسو هللا فطل نه رهظو : لوطملا

 ةمالس عم « داوعالاو حيرلا ىلع روبعلا عباتت , لوخو كلذ نه لهس اه ىلع

 نسم رهظ ام هبش ., ىمتحملا انالوم شيجل سانلا دهاشو ؛ داؤزالاو سفنالا

 توقع



 كيرش هل ىسيل هللا ناب تادععاش دجربزلا بضف ىلع

 ٠ لثمملا سنحملا لوق كيمسسلا 7 لماتملا بس اذالا راس ١و

 ةعفسلا ءاكن نم صرالا كحضت تل حم «ءىن عيب رلا اذه نإ

 ءايضفلا ىف ةضفو انرد ثيح ردو ابهذ امثيح بهذ

 ضصغنو ءاضفلا الممف سنس ٠ جاومالا مطالتم ربا روصنلا سسمحلاو

 هل فوي ال ظفح روسو ؛ فرشو دوعس ردب ىلع ةلاع.نوكيف ميقيو . ب حفلا

 : هفوتصو هةسائتحا تعونتو : هفولا تددعتو . هقوفص تصر دق , فرط

 ارمسا دلقت دق رمساو ايضع اضيسا دلقت دق ضيا لك نم

 نم تيلح دق. اهتنمس ىلع ءاليخلا ىف ىضمتو « اهتنعا ىف حرمت ليخلاو
 ؟ عاريلا ةلساو نسللا نمسسلا هفصو زجعاو عارو ىار امب ةحلسالا

 افيخلاو ةماعنلا»و ةيجولا لاءو سمادو لاقعلا ىذ نم ةلصؤم

 : ءاذع ربلا قباسو « ءادر رونثلا سبل بهشا نمف

 .هروجلا ةيلح دلقت حبص ةهحالسو هيلح ىف ةهناكق

 : هباهش هينيع نيب تبثاو ٠ هباعا هيلع ليللا علخ مدا نمو

 هناشحا ىف ضاخف هنه صتقاف هنتيبج حابيصلا مطل ايناكف

 ميص امئاك رفضاو « قيقعف هنول اماو ؛ قيتع مهطمف هغصو امان رمحاو

 : بهل نم قلخ وا « بهذ نب

 ايهيشاوح ايلظلا تشو ةلالغ هتراظن نم هيلع للدصالا ىقلا

 قارتسا حاروا : موجتلاب ىلختو ءامسلا ةلح لبرست دق قرزا نمو

 : موجرلا بهسشب هتمرف عمسس

 دمحي دنجلاب ربلاو هدانجب هربو نينتموملا ريمااي اطع
 ددؤسو ملحو ملع هفاصواو اضرلاو لك وتلا *«فيسلج كيلع

 ددجم رصنو حتف هدضعبير همحرو نمير نما هحباصب

 ددمسريشف ةسيئار اماو ديمضشر قفقئريث ةيدصهح اها دحملا ىتف

 ديشم لاع دجملا نكرو قورت ةضغ ةعيرشلاو ماس نيذدلا هب

 دقهعيو اروط هللا ىف اهب لحب ةمكح مكحلا دصقم ىف هل داو

 دسجتيو دالبلا ىف هانث روغي اديؤم ىعاسملا دومحم لاز الف
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 سيردا ندا ربزولا ةمواقم

 ,« هدربب ديعسلا ىنفحلا لاق «ةمارك نب رصن نع «ةمالس نب حتفلا انثدح

 قلعاو «الالظ ةيلعلا ةيولعلا ةفالخلاىمحنم ىنأوبو ؛هدربو هشيع ولحب ىنفحتاو

 العلا ىلعا ةيولع ةلود ىف ءالابح ةينامحرل !! دبعلا ةيولوملا ةريضحلا ةمدخ نه ىفك

 نميلاو ءاهمامذو اهدقع رصانتلا ىلع دوعسلا دقع . اهامح هالالا ىمحو : اهمالعا

 نم ةميالا ىنبو « أاهانل تلصوتو « اهمارمو اهنما اهتعلطب تغلبف , اهاخاو دق
 فويسسلاب ةعيرشلا اومح 2 اهالعو ىرولا نيب . اههاقمو اهدجم سشيرق

 ادوهعمو « اهباتك كلس ىف امظتنم تنكف « اهانسب اورونتو . اهمالعا اوحضواو
 ىولوملا روصنملا هشيجو « ىولعلا ىلعلا أنالوم باكر تبحصو اهباتعإ ةمدخ ىف
 زوفلاو زفظلا هجو نع هعلاط رفسا رفس ىف ءزوحلا نم هتامدق ىدحا ىف

 قهفي تقراوعلاب اليخ ضرالاو ةباهم بولقلا الم ركسع ىف
 قفخت ةداعسلا ةيولا هيلعو (لئثالد هيف نيكمتلاو حتفلل
 ةيانبلا دوهتل دعشلاو (رخانو ماع تب اةربكلا نحمر ااا

 لالظ تحت رصنلاو « هدونبو هتيولا رشني دعسلاو :هدونج مدقي بعرل )]|و ءرشان

 : هماماو هفلخ نم هللا ظفحو همالعا

 فرشلاودعبلاج ربي تلح سمشلاو للبتقم ءانآلا لدتعم رهدلاو

 اهناولا تدشح رونلا شويجو «٠ ترشن دق قافالاب سدنسلا فراطمو
 ٠ ترشحو

 رعزلاب ءاونالا دي اهالح تشو  اهسباله ىف امسورع ,ىلجت ضرالاو

 فراطللا اهعزانف ناصغالا لزاغو « ةيدوالا هرشنب رطع دق ميسندلاو
 ةيدواو ماكآلا ىف هلالد ليذ رجو « ةيدرالاو

 رامطالا نه ةهحيصفغم ءايطخ ان تماق دق  ناصغالا نم

 لثمتت اهناكو « دشرتو هللا تاعونصمه ىف ركفتلا ىلا ىدهت لاحلا نسسلاو
 : كدشننو 9 ىنا لوقب

 كيلملا علص اهب امه عئادب رسسلظناو ضرالا تابن ىف لمات
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 ىل بهي نا ىلع فوقوم ىناود

 دعب الضعم دعن نإ فعض لع

 انعنعم الا خغامسالا ىل ذل امو

 اقلعم اطرق ىانذإ ىف لازامو

 لدبي المكحم مكح وهو هل

 لقني كعير رشن نم ابص ميسن
 للعتب ايئاد نكالو اهحم

 لمحي كنعو دتسم كايلعل

 لزني كودع اعوضومه كلاز الو ىسلتعي كبحم اعوفره تلز الف

 .'انقلا ىلع ممجَتَبل شكلو 7 باق ن
 , ةبكرلاو ديلا هنم اولمقو اوماقو « زاحعالا نه رودصلا ىلع درلا تقفحو

 «٠ ةهنئم ىفخ ام نيبتو ٠ هنع ماحزلا تفشكنا اذاو ةبكنلا كلت نم نيرذتعم

 « ماسحلا رمقلا ىف لخدي امك مهتدلب لخد ؛ ماسب نب كاحضلا انخيش هتدجو

 . رادب مهئامسس ىف علط ىتح . اردق هل اوردقب ملف

 , زاجنالا هعرس عم هللاو تعدب اولاقو



 لقناو : اجبدم انسح عمس ال . اجردم ابيرغ مهنيب تسلجف ٠ هباقأ ههجو نع
 نوتاش ريو .ثالسرم نوليهلسي غر « انييه اتي ري راس

 « حرف نب دمحا سابعلا ىبا ىليبشالا قشم د ليزن مظن اوركذ ىتح تالسلسم

 « هيشومه نقتاو : هيشنه نسحا دق اولاقف ؛ حرف ماودو ارورسسو ةرطن هللا هاقن

 ةاورلا تقوطو , روحبلا هحريشب ىنتعا أه رهالو ؛ ممستقا بولقلا راشعالو

 اذهل « قطنم ىاو , رصهلا اذه رصهب , رصعلا ءارعش نم اهو : روحنلا هرردب

 حدملا ىف متيلاعت دق , رخالل لوالا 0 ناعف

 را 1 ل نع ا

 اولثمتو ,«0بيرغلاب ىدابلا لعفي كلذكو هنم اورخسف .٠ لّشضعا يذلا

 لاأاقكث «* ببرضصبي اهل ىتات نا دهجيو 7” اهروت سمسشلا كدسحي نم بصت ىَفَو »

 0 قوقحلا متعبصو

 ادع نم

 ناتتفابو . هزيربت اودبت ءرملا ناحتمالابف , ناحتمالا اوعرداو : ناهتمالا اوعد

 تارمن نم مكل نجا ؛ سرطلاو ملقل ةلاو ةاودلا اوتاهف هزب ردإ صلخي بهذلا

 - نانا وزع كجم ايدل للام داو

 للسرم كتيب وحن ىفايتشاثيدح
 ةضعب تمهباو هنم ادب أه !دد

 افرحمو افحصم ىنث رقيو

 هتددر ىلماو ىجاسلا سلد امو

 رستاوتم ىوسهلاب :قئاوخ ديف
 هراسضا كافح روهشمو زيزع

 ىلع ابرطضم ليلا ىجرا تيبا
 هب ىهسلا لاحو ىلاح فلتؤمو
 المماك .هزمجلا لا" يكل
 ىسلتلت رانلا كدخ ىف قفتمو

 ىفف هل رمجب لاح قرتفمو
 رتنمعطقلا الو فورعم لصولا الو
 4لعم رتاغفب ىف اشحا تيمداف

 عرشم كلم لباذب اهتحرجو
 كتاف عباتم ظوفحمب سيلو

 هنجو نولدخلا كاذ جبدمه

 ىتجهم ديق رعشلا كاذ قلطمو
 الع درفمه رهوج الا تنااهو

 لسلسم كاوه ىف ىعمدو ىبلقو
 لمجم هضعبو ضعب نع تيروو
 لدعي هب امب ىردي امف ىلودع
 ليبقتي هب ىماللا ام ناك. اهو

 لميحيو ىطتمي ربص نتمالو

 ليتني ينل شماغ اير البلا
 لكشم هرما رجفلاو ىضغ رامج
 لدعمه هنع اأنل ام اداهسو ىنض

 لمكت تنا ذا ناصقنلاب كلاحو

 لضخم ىثولا قنوم بابش ءامو

 لعشي دخلا ىف ومو ىي رح ىاشح
 لمهسا توملاو توملل ىئتجرداو

 ليهم ءارحصي كورتم ىبظلا اهل
 لدمملا ماوقلا كاذاه دهاشو

 لحزم هنع هلاه دقو ظحل

 ليسي هرارفصا ىف عمد رمحأب
 لدسي ليلا نم حنج ىف ىهاهف
 للكم لامحلا ليلكا هنسحل

 سول ف
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 سيبحلاك لذ ىف سومانلاو قبلا نه ركاسع ىف اهتيضق ةلل مكو
 فيمويلا ةماظ ىلا ىلقن هدصق ىأر ىذلا رد دملا كلذ نم ىسالا ىساقا

 ىسفن تملس ذإ هللا تدمح نكلو ىدصقمو ىضرعو لاوما ميضو

 رهش لك ىف 2 ناطلسلا ىلع سيباحملا ضرعب ةيراح ةداعلا تناكو

 « هيلع تيسبح ىذلا رمالا نع ىئلاسو « هيدب نيب ةنس دعب ترضحاف < ناقمز

 ؛ كيلا مث هللا ىلا رمالاف اهتيهنا اذاو , كيدب نب اهركذا ةمضق لإ 3

 ٠ حيحصلا هجولا ىلع ةياكحلا هل تركذف ٠ ىنأش نع ىئمهفتساو ٠ ىناندام

 «ىلامه درب رماو ىلاح نم بجعف ؛ حيحصت ىلإ جتحي ملف لاحلا هل تحضواد

 قادصلاب ماقو « ةروكذملا هتنب نم ىنجوزي نا بيطخلا رماو ؛ ىلامآ ميلتو

 دنع هيف ىنمكحو « ىلا ةهملسو ربدملا كلذ رضحاو ؛ ةروص نسحا ىلع هدنع نم

 ©« ىرادكا ةبوبحملا كلتب تفصو 2 ىراد ىلا هب تبعذدف ؛ ىدن نيب هقوقر

 تعمسو « اموسح مايا ةينامثو لايل عبس هتيقباو ؛ اهوجرم بابلا ىلع هتبلصق

 لوقب اقناه

 ةفقلطم ةنعل هبيص ىفو نيعللا اذه سفن اهبحن تضق

 ةنقزرزحم ىنلب تهجحرب الو ماظعلا كلت هنلا محجر الق

 « هثسحتساو بشخلا ىلع هفرظتساو «٠ هنعل الا دحا هب ره امو

 تفستناو

 اقونشه هتيار ىبيقرو ىريصو ىبلق رييكب قربيج تعلن

 (اقوقع نوكي اهربلا نمو) ادصق ريغ نم رضف امفن مار

 : دشنا مث اهليوطتب تيضر دقو . اهلوط

 انيشو ةصقنم لذنلا دنعو انيد رحلا دنع ناسحالا ىرا

 . جاحلا نبا نودمح ىديس ةمالعلا خيشلل ةم املا هدو

 ذا ؛ رسثالا ملع بلط ىف « رئالا صتقا تنك :لاق حوتف نب حاضولا ربخأ
 « نوتفملاك انأو دالبلا ىف بوجا تلز امو ؛ رثدنا دق همسرو , رثع هدج ليق

 ىف اسومش « كوأاملا اهتبصق ىف تعلط ةدلب ؛ نوتيزلا ةسادكمه تللح ىتح

 تيداف ؛ ريبد نم اليبق فرعا ملو ٠ ريبكلا اهعماج تدميتف .كولدلا١ تقو

 «٠ ضايب ىببال اعممج تدجوف ٠ هبارحم وحن تدزو ٠ هباحر ضعب ىف ةيحتلا
 نوطيميو « هباقلاو ثيدحلا حالطصا ىف نوضيفي ؛ ضايرلا رهز نم عطق مهناك

 يدلل

. 



 ' باححلا ءارو تلصح باوصلا تمدع « باوثلا كتاف 2, ةالصلا نم سانلا

 بابلا ىلعو « ةعمجلا نم سانلا جرخف :باب هل روسب كنيبو ىنيب برض
 ىأرف 2 رضحو هراد ىلا ردابف « ربخلا بيطخلاب لصتاو ؛ ةعمتج» فئاوط
 ,هبلا هاندا : هيلع هرظن عقو املف « نيعمتسم ماجحلا ىلاو , نيعمتحمه سانلا

 ىلا لخد دق ىديس نا لاقف « ثيغتستو خرصت مك ىلاو ؛ ثيدحلا ام هل لاقو

 , هولتقف هيف اوعمط هولخدا امل مث , رانيد فلا هيف سيك هعمو : رادلا هذه

 . رابخالا ىنفرعو لخداف + رادلا هذه ىف ومههو

 ىف تدجوف « مامحلا عقوتنو « مالكلا عمسن نحنو اذه : ىوارلا لاق

 لخدف « اهيفخي امب اهنورتسي ءاسنلا ترماو , اهيف ىسفن تيمهرف ارثب رادلا

 نفلحف مالملا ماهس نهيلا قوفو , ماجحلا لوق نم فرعو « هئاسن ىلا بيطخلا

 , ديدحا)ل هنود بلقو ديدش ظيغب هيلا جرخف 2 هللا شاح نلقو 2 هاضرا امب هل

 هيهرت نم الو , كمالكب مهتي نم ىدنع امف مالكلا اذه كنع عد ٠ مالغاد لاقو

 ناك ولو , هتوم لبق تم ىنتيلو هولتق : لاقو هتوص ىلعاب خرصف . كماهسب
 هافسسأاو هانزحاو , هعم اهيف اناو ارضاح ناكلو « ةعمحلا ةالص هتنتاف اه امح

 ,لوخدلاب ىل نذئا , كولتقف كلام ىف اوعمطو , كولخداف كورغ هالوماو هاديساو
 نم نب رضاحا) نم هعمو هراد ىلا لوخدلاب بيطخلا هرماف ١ لوقا م فرعا اناف

 ناك ولو هيف لوزنلا نم دب الو , ناكملا اذه ىف ىديس لاقف « ريبلا مف ىلع
 هتمامع لحو ., تيز هيف ءاناب ىعدتساو «تيبلا ىحاون ىف رظن مث , ناك اه

 ترائاف اهراداو « ريبلا كلذ ىف اهالداو . اهفرع ةديكمل اهدقوأو , اهفرط لبو

 ثافتساف «ىنافك ام ليولا نم ىب لح دقو « ىناكمب اسلاج ىنآرف « ريونن ىا
 ناسنالاو « ريبلا اذه ىف ىديس «لطابلا قهزو قحلا ءاجو « لطامملا بذك
 ,« ناش أوساو لاح حبقا ىلع « ناكملا كلذ نم تجرخاف « ريداقملا تحت راج

 ىلا ىف تيقبف « ىلاوما ذخاو ىننجسف ىلاولا ىلا لاحلا كلت ىلع تلمحف

 لكل نسحا نم نا تملعو « ةنيب ةذل اهيف تيأر ام ؛ ةنششخ ةشيع ىف ةنس

 ىسبح ىف هتمظن امه ناكو , تيقل اه ىقلو « تيقش امك ىقش لصالا ءىدر

 سفنلاف رش ىف ريخلافهدرط ىلع دهتجاو هردحاو لصالا در بنحت

 سسجرلل كبانتجا هبنجو نيلي سملمب هنمه رتغت نا كاياو
 سسملا ةئيل ىمههو اهيلا ىنادت نمل اهمس لتاق ىعافالا ناف

 سفحنلا كلذ نم تيقل امو ىلع _ىرج ام ةصولا قدص ىف كيفكيو
 سكعلاب هازاج فورعملا هتبلواو هدسضب ىفاك ريخلاب هندصفت
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 كيل تحمسو « ةدلاولا.كل تنثر دقل تلاقو , اليمج اههجو تيارف تداع من

 عمجي نم رجا ىف اهتبغرو «نيعلا ةرظنب ساب ال اهل تلق نا دعب :ةدحاو ةرظبب
 ةغمجلا موي داعيملا ررقتو ؛ ادح ىدعتت وا , ادهع ضقنت نا كاباق , نيبحملا

 ترظتناو ٠ تقدصتو تمصف ٠ هالصم ىف ربنملا ىلع عدلاوو ,؛ ةالسلا تقو

 دقو :ىراد نم تجرخف 2 داك وا تيقولا لخدو ٠ داعمملا اند نا ىلا , تقولا كلذ

 نه بساني ام تلمعتساو « ىتيحل تحرسو , ىتئيع تنسحو , ىرادكا تفص
 تاصقمو . تاءرم هدنع ماجحل تزتجاف ؛ يبطخلا راد تدصقو . بيطلا

 «لاط دقىب راش رعش تدجوف اهيف ىهجو تبأر ىتح ةآرملا ىنلو دف :تانسحتسم

 لضشتماف . هصقمب هنم دخاب ناو ؛ هصقب هترماف , لازيو ففخي نا نيعتو

 كلذب لدتسا ىلعل ؛ هلصاو همسا نع هتلاسف ؛ ىرعش نم لاط اه سقو , ىرمعا

 لصاو . ثيتغ مسا تلقف « ربيخ نم ىلصاو ؛ روتيق ىمسا لاقف , هلعف ىلع
 بهذلا سبك ىلا ىدب ىنتقبسف ٠ هترجا نع امهرد ههاطعا تدصقف , ثيبخ

 راط ٠ بهذلا نم هيف اه ىلاو هيلا رظن الو , هتلجع نم ناسنالا هيلع عبط ال

 غلابو :؛ ىمدق ىلع بكناق , اراع هنم ىفكال . ارانيد هنم هتلوانف بعذو هلقع

 « ناسحالا ءازج لهو ناسنالا همدخي نه كلثم لاقو ؛ ىمرك ىلع ءاننلا ىف

 2, كمدق تحت الا توما دوعا الو ؛ كمرك نه ىنتينغا دقل هللاو ؛ ناسعالا الا

 ىنمزالو ىنيقل ىتح عرساف ٠ ريسلا ىف هنع تعرساو , ريخلاب هيلع تيبنناف
 « ىنعبتت الو « ىنع عطقنا هل تلقف ٠ ىنقبس الو ىنع رخأت اهو , ىنقصالو

 اذهب لضفتو 2 ىلا نسحا نه قرافا نا هللا ذاعم لاقف ٠ ىنه ديرت ىذلا يو

 زوجعلاو اذه , انخلا ءانبا نه الو ؛ ىنزلا دالوا نم انا اه هللاو ٠ ىلع راتيدلا

 قدصت اولاقو , نيكاسملا نه عمج ىضزتعاف .ىلوخدل ةرظتنمو ؛ىلوصو ةبقارم
 مهيلع هقرفو هفرص تلقو رخاع ارانيد هتلوانف ؛ نيقدصتملا ىزجي هللا نا انيلع

 اومستقا لاقو « ءاوهلا ىف ءارقفلا ىلا هامرف ٠ مهيلا كديب كلذ لاصيا لوتو
 نا داراف بابلا نم تلخدو «, ىنكرداف تلوره مث ؛ ءاوسلا ىع مكنيب اذه

 هيلع درا ملف « ةالصلا تقو لخد دقو ٠ هاديساي نبا ىلا لاقو , ىكسمي

 لاقو بابلا قرط نا ثبل امف ٠ بابلا هنود تقلغاو تلخدا لب ٠ باوجلا
 ةعمتجم ةالصلا ىلا ماوق الاو , ةعمجلا تميقأ دق ٠ باوصلا كتاف ىديساي
 «مالغب ىل وه ام هللاو تلقف ؛ بلغو ىدعت دقف ؛ بعدي كمالغ عد ةأرملا ىل تلاقف

 تركناو « هيلا تجرخف 2 هيدلاو ىنعلاو ؛ هيلا ىجرخاف , مالك هعم ل ىلو

 رادلا هذه ىف ىديس « ىكتسشملا هللا ىلا لاقو ؛ ىكبو هتمامع ىهرف . هلع

 سانلا هيلع عمتجاو ةثاغتسالا ىف دازو «؛ هولتقف هلام ىف اوعبطو , ءولخدا

 « ثيغم الا دجنم الا لوقيو ؛ ثيغتسيو خرصي لزي ملو ٠ ةنالث وا ناتفلح
 تفزا و 2 ةفقاو فئارطلاو ةفثاخ مالاو ؛ ةقجار تدملاو , ةفحار زروحملا ٠

 جرخ ىالوماي هاديساي حيصي لاز امو ٠ ةفشاك هللا نود نم اهل سبل ٠ ةفزآلا
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 دلبلا بيطخ راد ىه لاقف , اهرابخا ىل حضتت نا ىدصقو « اهراتخا ىتلا رادلا

 دالوالا نم هل الو ؛ ةدئازلا ةرقوتلاب روهشم « دلولا ليلق لاملا ريثك لجر وعو
 , هينيع رون هيف ىذلا داوسلاو هيبنج نيب ىتال هحور ىهو «ةدحاولا هتنبا الا
 تلقف « جاوزلاب اهل حمسي ملف دلبلا نم ةعامج اهبطخو ٠ جاوزالا اهعنم دقو
 فرعت لهف « اهيلع لمعلاو اهتبطخب ىسفن ىنتثدحو « اهيلا ىنتقوش دقل هللاو
 ةروهشم زوجع ىلع ىنلدف « اهما ىلا ىتبطخ لصوتو , اهمساب ىنفرعت ةأرما
 اهتدعوو :لاحلا اهل تحضوا اهتيقل املف , حالملا هتوقايب .فرعت , حاكنلا دقع ىف
 , ىمارم غؤلب ىل تنمضو « ىمالك تعمسف ,2.لامو .فحتب.ةلاسملا تمت نا
 : تدشناو

 توقب ليفكلا وه ىروما ىف ىبرو حالملا هتوقاي انا
 توحب تئج راحبلا تكلس وا شحوب تئج رافقلا تكلس نا
 توبكنع نينه نوكت طويخب ىلابتحا فطل باعصلا دوقيو

 توقايلاب تسلسل نا نقيتف <6ىنتريغ ناف ىضل ىف ىنقلا

 رهش ىلع ىضمو « تبهتلاو ىدجو ران تلعتشاو « تبهذو ىنتقراف مث
 تءامسو ؛ءنوفجلا ترهسو «,نويعلا تفرذف ءاهرقتسم فرعا الو : اهرما ىردا ال

 : ' تلقو#"و نونظلا

 هروضح دنع ناك دق ام تملعف ةبتياوحت ىنءاج ول هرض اه

 هريبدت ىف. تزكف ةهريغ وا ةراسشب هنم تلن اريخ ناك نا

 نم حالف ” ترظتنا امب ىدبك ترطفنا دقو ؛, ترضح كلذ دعبو لاق

 ترفظ امف تلسوتو تيلحت دقل هللاو تلاقو «لوماملا ةميخو :لوبقلا مدع اههجو

 اهجارخاب هسفن تحمس الو . اهجاوز ىلع اهوبا قفاوي مل :؛ تلصوت الو
 «ىتايح نه تسئي دقل اهل تلقف ؛ كلذ ىلع تقفاوو :كلاحل تنثر اهتدلاو نكلو

 ةعزكتلا ءاهمالو كلو : ةدحاو ةرظنب ايندلا قارف لبق ىنيدعاسف « ىتافو تندو

 : اهمصعم ىف ىرخاو « اهمسج ىف ةلبق ريغ ضرغ ىل سيلف ٠ ةدئازلا

 ايي تيا ىرما ىلمهت الو ىرجا ىيهنتغاف توملا باط كلذ دعبو

 انغ نىنشبيعا ال ىلعلف ىلجحعو اسهب تسيلب لاح ىلع ىئنيدعاسو

 تسصصغو ىقيهش ديازتو « ىتارسح تددجتو 2 ىتارفز تدعصت من

 ام ىلع هللاو معن تلق « ليلقلا رزنلا كلذب ىضرتا تلاقف , .ىقيرب ال ىعمدب
 تلاقو حصنلا هنيفس تبكرو : اهاضرا ام بهذلا.نه تببحصتساف : ليكو لوقن

 « اليلق ىنع تباغف.. اهانيع تهذ دقو تبسهذو اهاسسرمهو اهارجم هللا مسي
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 ىملعلا بصلا نال ماجحلاو بحملا ةصق

 هلقن ىلع دمتعا نممه . ءافولاو ةءورملا ىوذ نم , ءافرظلا ضعب انربخا

 نسم ةعامج عم ام اموي تسلج لاق ؛هتياردو هلقع ةحصب مكحاو . هتياورو
 انئيبو « بابسشلا مايا ىف رم ام ركاذتن , بارشلا نم ٠هىش ىلع ٠ بابحالا

 ةروصحم هلئامش ىف فئاطللاو ؛ ةروصقم ةحالملا هيلع « ةروصلا نسسح باش

 ببس نع هانلاسف ؛ لاسرتسالا ةياغ لسرتساو ٠ لاط دق هبر ه رعش نا الا
 « نورضاحلا هركذل بجعي ربخب مكربخا انإ لاقف ؛ هليوط صق مدعبو , هلوط

 «بساكملا ىف فرخزتا ىنأش نم تنك . نورظانلاو نوتصنملا هعامسل برطيو

 ةلئام ىسفن تدجوف «ةراختسالا ةالص اموي تيلصف ؛ بساني م اهنم ريختاو

 « راجتلا فوسب اتوناح اهب تحتفو « راجتس ةئيدم تدصقف ٠ ةراجتلا ىلا
 « ناكدلا تنيزو , شاعملا ىلع هب نيعتسا ام , شامقلا نساحم نم هيف تعضوو

 «قاوسالا لها تلماعو ؛ ناكرا ةعبرا ىلع راتسالاب اهتوسكو « ناكمالا بسحب

 ضسعبإ ىف ىل قفتاف « ةبرغلا ىلايل نع « ةبرقلاب تنعتساو ٠ قالخالا مراكمب
 « ناوسنلا نه ةعامج ىقيرط ىف تدجوف ٠ مامحلا لوخد ىلا ةرورض «٠ مايال
 :هؤافص عطس دقو « اهمصعم رازالا تحت نم تحملف «ناسلابضق اهناك ةاتف نهتين

 نوفجلا نم ىرج دقو تفقوف «هؤايض عمل دقو اهمسسج باقنلا تحت نم ترصباو
 ديرت نبا ىلا اهتظحالو « دعب نه اهتعبتت مث ؛ ىمدق لقن نع تزجحعر «, ىهد

 نم برقلاب اذاف ترظنف «2 اهبابرا ةداعس ىلع « اهباب ناقتا لدي اراد تلخدن

 ناقذا ووذ «, ناوع عانصلا نه هدنعو ٠ ناك د ىف طيخي طايخ ٠ ناكملا كلذ

 , مهقسما طامخال ادع نه ىبسعن 7 تلقف «؛ ناوتص ريبغو ناودس ؛ لنادرمر

 ليصافتلا نه ةدع ترضحاو «ىنانع ادناث ٠ ىناكد ىلا تعجرف : مهفا مل ايم

 , هتسناءو هترواحو ٠ هتسلاجحف ٠ لصفتلا دصقب طاشخلا توناح اهب تدنجر

 حرفف 2 شاعتنالا هب لصحي ام ةرجالا نه هل تلجعو «٠ شامقلا كلذ تلعنو

 قيض نم ىلاكشو « بدالاب ةفرعم هدنع تدجوو ٠ ىروماب ىنتعاو ؛ ىروضح
 : بذعتسملا هرعش نم هيسفنل ىندشناو ؛ يقسلاو لاح

 هريبع سالفالا نه ىل> ىرأ نكلو قزر ىل طايسخلا انا
 هربا نيع نه جراخ ىقزرو .صصقه ىرقف نم هيف ىعارذ

 فقيو « لوبقلاب ىمالك ىقلتي راصو : همه تلمحو ؛ همظن تنسحتساف

 ىلا ريشي لاز امف ٠ هناريج رايدو هناكد عايض نع هتلاسف . لوقا اه الثتمم
(َّ 

 يلا ثيدحلا ىضفا ىتح 1 اهلامحا وبا اهلصفت ىلا ريع رو _ اهلا حرب و راد ل
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 ىذلا نسحلا ىرا ناب تعمط نكل

 الخجعم ءانملا رما ىف ترظنف

 اههجو رصباو ىلحت نا تعمطو

 ةداع كلذ سيل نا ىل نركذف

 نكي ملو نركذ امك كاذ تندنظو

 0-55 لآ الخل ىننلمحو

 شحوم ناكم ىف بارخ راد
 ملظم رسغص نمل ىف تدعقف

 اركنم ىلامش نع امسح تعمسفق

 ابراه ىسفتب وجنا نا ترداب

 ةودجب ىنيتاو ىنيقلف

 اهوحن سلجا تيبلل ىب نلخدو
 ىل نلقو ءامسلا وحن ىل نرشاو

 اهتجوز ىتلا كتليلح ىده
 افتكتيتلوخ ىتنلا كتمعنس أنهاو

 امهرامخ عزن تدراو اهتيناو

 اهنا بسحت ءاعرق اهتدجوف
 اهقاسس ىف اهنرق رظنت ءالوح

 اهفنا هيؤر نا بسحت ءاسضف
 درانمتتو حيربلاب ىعدت ءامص

 تتوص امالك_ تنمار املك ذا

 اهنانسا ىناقلت نا اه ءامقف

 اهيشم جلاعت تماق نا ءاجرع

 امهوحن قصبا تلعجو اهتيقلف
 ىنناك قاقزلا ىفودغا ناريح

 اهوحتفف حابصلا حال اذا ىتح

 اهرماب كاذ دعب ىلام ةهللاو

 ىعباصا حاكنلا كاذ نم تضفنو

 ىعماطم ء ومس تيمح رك ق نروز

 عناص ْنَم اهلاي اًتمروع تعنفلصو

 عزافلا ماقم ىف اضيا تلصحف

 عساش ريخ لك نع عضوم ىف
 مقالب كانه راثآ نيب اه

 عماجلا ريصح ىوس هيف ءىش ال
 عدافض قيقن ىكحي احنحنتو

 عزاج هبثو بابلا وحن تسثوو

 عماجمب ىنلثجوو ىندذرف

 عذاعز موي رورغملاك تسلجف
 عباوز نبا تنب ةعيبر ىذه

 عبانملا مويلا ىتح ائينه سلجاف
 - ا صاير ىلع تلصح دقلف

 عمختاريب ةريبوجحم اهتدجوف

 عزاو دحي ىنعفادت تدغف

 عراقمب اهسأر ىف ةعورقم
 عراشللا ىف ةموزهم اهلاختف

 عصطاقلا نيمد تلشالف تعطق

 عمماقمب امل ىتوي وا لبطلاب

 عضار ىدج وحن زعملا توص
 عباشلا ءاسف تقطن اذا وسعت

 عمعلاص وا عماخ ةيشم ترصبا

 عماج بيغك ىجد وحن رفاو
 عسبات وإ بلاطب سحا صل
 عساك لوا تنك ةنيدملا باب

 عئاضلا ىتيب روماب الو ملع

 عورف
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 ىسب رغما ىصصقلا بدالا نم حذامت

 نبا اهدروأ ىتبسلا لحرملا نب كلام مكحلا ىبا رعاشلل ةديصق

 ةطاحالا ىف بلطخلا

 ىب نركمو ىنتنعدخ ءاسنلا نأ

 بناجل تعقو امو تعفو ىتح

 ىل نلق نسح تيب ىف ىل نبطخف
 اهنس ىف ةريغص نمعز اركب
 كلاح ثيثا رعش يل ادوخ

 تنر اذا لازغلا داتربي ءاروح

 ةحاصفو ةشغب ناتكلا ولتت

 قسسانتم ؤلْول نع ةماسب

 اهماتخ ضف حارلاك اهسافنا

 ةيبرع هواننب لود ءامسض

 تشم اذا بيطرلا نصفلاك ءاديم

 ةكبيا ةمامح ىلجر ىلع رطخت

 اهلامجو اهنسح نم ىل نفصوو
 شحوت دعب تسناتساو توندف
 ةريتبلا ىلع اطارشا نطرشف

 ىننثجو ىلولا وحن ىننلمحن
 اهتناب تسملع دقو تلمعفتا من

 ىل ىلقو ندعو اهرب ىننكر تو

 ىلا جتحت الو اسرع اهل عتصاو
 ةمادن كاذ دنع ىلس تعرق

 دعومب تاهفتا نتح ىنمرلو

 ةاخ دبع نيذأت ةتبس نم
 عساولا طالبلا نم فوفصلا نسب

 عشاخ بلقب ىبر ىلا ىهجو
 عداخم لكل حقفت ال نيمآ

 ىعماسم ءاسنلا ركذ نم نالمو

 عقاو رمال ىسآر ىلع نكل

 عئاش حبق تيب ىف ىل نبدكو

 عراب لامج نع رفست ءانسح

 عطاس حابص نع ىلجت ليللاك
 عتار لئامخلا ىف فشخ نوفجب
 عماسلا بلق ركذلا وحن ليمين

 عئار كسمب تمتخ ام دعب ىم

 عزانمو ةعاجش ريغب وطست

 علام لجعتلل فدرب . تعءان

 عشاخلا داؤف ىبست ةبوضخم
 عملاخلا رذع ميقي هنم ضعبلا

 عوالطمب نكي مل بلق عاطاو
 عواطمب اهل ىلمح ىف تنك ا*
 عمساو شبك دلجو نيدهاشلاب
 عمماوجب اهل ىنع تقثوا دق
 عفادمب نكت الو ءانبلا ىف ذخ

 عمعفار ليكو الو كيلع ضاق
 عراقب تعدخ نأ الول تنك اه
 عبارلا راهنلا ىلا نيميلا دعب
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 «ىبدالا ان ريكفت روطت كش ريغ نمف رصاعملا ىبرفملا بدالا ىف ةمصقلا اما
 ةينوسكسلاو ةيئيتاللا بادآلا نيبو انئئيب ىفاقثلا لاصتالل ةجيتن كلذ ناكو

 ذخا ىذلا رصاعملا ىقرشلا بدالاب قيثولا انلاصتال اهيا ةحيتن ناكر , ةرساعملا

 ةجلاعم ىف اوركفي نا انئابداب تدأ تاريثاتلا هذهو ,ةيبرغلا بادآلا نع ءرودب
 3 للا وأ ةيريشلا ءاوس ةيحرسملا ناديم ىفو ةصوصقالا ناديه ىف تالواحم
 عورشلل تنمسالاو تانسللا عمج ةلواحم هبشت تالواحملا هذه نا ىلا ليخيو

 ىلا ةصقلا نا ءىش لك لبق مهفن نا وجرأو , ءانيلا هيلع ىف
 ةبوتكملا ةصقلا ىه لسلستملا اهخيرات نع ثحبا ىتلاو نآلا اهنع ملكت١
 ةيسن رفلا ةغللاب اصصصق اوحتنا ةبراغم باتك دوجو ركنا تسلف ةببرعلا ةقللاب

 ,«ىش ىف نآلا انينعي ال عونلا اذه نكلو الثم ىمشاهلا نباو ىبيارشلا مهنم ركذا

 ؛ةيب رع ةغلب ملكتي ىذلا ىبرغملا عمتجملا ىف اهل ريثات ال ةغلب مهجاتنا اوبتك مهنال

 ىسنرفلا بدالا ىف رثا هل نوكي دق وا ةينف ةفحت نع ةرابع مهجاتنا نوكب دقف

 عمو اريثك هيف كنثا ام اذهف ةبراغملا نينطاوملا ىلاو برغملا ىلا ةيسنلاب امأ

 « ءامفوا نيمجحرتم ىحرسملاو ىصصقلا مهجاتنال هللا ضيقي نا نكمسشض كلذ

 الا ىدج ىبدا جاتنا انل نوكي نلو . ةيبدالا راثآلا هذه داضلا ةغل ىلا نولقنب

 ىبرغملا عمتجملا ميمص نم اهلاطبا تايحرسم ىلع ىبرغملا انبدا رفوت اذا
 ىف ةلثام رصانع هذه نا ىهيدبلا نهو , ةيبرغملا ةئيبلا مممص نم اهتاعاحترإو

 ىذلا ءىشلا نكلو ؛ةيصصق بهاوم انل نإ اضيا حضاولا نمو :ةيعامتجالا انتايح

 رشنلا رود هتيل وؤسه لمحتت ىذلا عيجستللا اذه 'عيجسمللا نادقف وبه هب رعش

 ىرقكقلا ءاذغلا نع اوثحبي نا بجي نيذلا ءارقلا ةقبطو ةيفاقثلا تامظنللاو

 ةصقلا فعضض) ىف رثا تاذ ىرخا لماوع كانه نا ركنا تسسلو , ىفطاعلاو

 ةيصصقلا ديلاقتلا نادقف ىف ةزرابلا لماوعلا كلت , رصاعملا انبدا ىف (ةيحرسلاو

 ةيحرسملا وا ةصقلا اهب بتكت نا بجي ىتلا ةغللا نا امك ثيدحلا اهانعمب

 «ىحصقفلاو ةيماعلا نيب نوحجرأتي اهباتك نا ذا ةصقلا ةايح ىف ةينف ةبذبذ قلخت

 ىحصفلا نيبو ؛ روهمجلاب لاصتالا ديدش ايبعش مهجاتنا نوكيل (هيماعأ) نيب

 ظفاحت ةغل ءاقتنا نه اندالب ىف اهباتك عنمي ال ادم نأ ىلع اعلاخ اينف نوكيل

 ةيراجلا وا ىبرعلا لصالا تاذ تادرفملا لامعتسا عم ةيبرعلا ةحاحصفلا ىلع
 ام ةرتف ىف صخالابو ةيبرغم تالجم ىف ترشن صصق انيدلو . هدعاوق ىلع
 ىف وا اهتاعوضوم ىف ءاوس ةيماس صصق ىلع اهلالخ رثعن (1950 )1940  نيب
 نب ديجملا دبع ديسلاو ىنانب دمحا ديسلا ةدتاسالا مالقاب تستك اهلجو اهتغل

 . ةيانعلاو سردلاب ةريدج صصق ىهو ىمافلا نمحرلا دبع ديسلاو نولج
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 ىف ةرم لرال ةهبراغملا هجلاع دقف : ثيدحلا حرسملا ىف ليثمتلا امأ

 : ىلي اه ايببرق ىكوت ىب رغم خرؤم تارك ذم ىف تنازادبقو نب رشعلا نرقلا

 « طاب رلاب رهظ ليثمت لوا 1341 ةنس ةيناثلا ىدامج 159 ءاثالثلا موي ناك
 مكاح عم ديشرلا نورامحم ةفيلخلا ىهو ةيمارغ ةيبرع ةيخيرات ةياوؤر تلثم دقو
 « ىزاجح ةمالس ةفيلخ ىرصملا نيدلا زع دمحم راودالا مهاد هيف ماق . ةرصبلا

 ء دسالا بلقو ىبويالا نيدلا حالص ةياور وهف هبراغملا نه عقو ليثمت لوا امآ
 سفن تلثم 1346 ةنس طادرلا ىف مث ؛ 1345 ةنسس ناضمر ىف سافب ناكو
 سلدنالا حتف ةياور ليثمتب طابرلاب ةقرف تمهم ةجحلا ىذ ىف مث ٠ ةياورلا
 . (1) ةموكحلا اهتعنمف

 ةحيتن تروطت دقف ثيدحلا رصعلا ىف ةيبرعلا بادالا ىف ةصقلا امأ

 ةمجرت ىلع لماوع ةدعل (صوصخلا ىلع) نوينانبملا بكأو ؛ برغلا عم كاكتحالل
 مجرتم (1889) دادحلا بيجن مهنه رهظو ىبرعلا بدالا ىلا صصقلا ضعب
 سويناطو (1915) هللا قزر الوقنو سامود ردناسكلال ةثالثلا ناسرفلا
 ثسيح ةليوطلا تاياورلا فيلاتب اومتها امك 17949 نارطم ليلخو 5926 هدبع

 (1914) ناديز ىجرجبتك مث «رودب »و« ايبونز » (1884) ىناتسبلا ميلس فلا
 . مالسالا خيرات نع تايور ةدع (توكسرتلو) بولساب رثات ىذلا

 ميكحلا قيفوت مهرهشا ناديملا اذه ىف اوقوفت نويقرش باتك غبن مث*٠٠
 ىقت ليلخو داوع قيفوتو ةميعن لئاخيمو نيسح هط روتكدلاو روميت دومحمو
 ٠ مهريغو ظوفحم بيجنو مرك محلم مرك و ىناتسبلا مركو هدبع نورامو نيدلا

 خالا ملقب (ىلوالا ةنسلا نه عبار'ا ددعلا) ةيسنوتلا حرسملا هلجم ىف ءاج
 1923 ةنس برغملا ىلع درو نييرصملا نيلثمملا نم افيفل نأ نورقش هللا دبع
 راثآ نم تاياور اولثمو ىزاجح ةمالس خيشلا ةقرفىمادق نم مهمظعم ناكو
 هاك كنت ىبويالا نيلدا حالص هياور اوصخش دقو ةمالسس خيمشلا

 ىرصملا نيدلا زع ةقرفلا هذه. سأر ىلع ناكو ريبسكشل (تيلوجو ويمور) و
 لوصفلا نيب ةيلزه تايلسم ميدقتب موقي ريخالا اذه ناكو رازجلا ىعطصمو
 . ةيرصملا ةجهللاب اهيقلي

 (نانئب) ندسح ةرادا تحت ىرخا هآقرف ةنسلا سفن ىف سنوت نه تمهدقو

 بحاصل ساف ٍبايش نم ةعامج هبتنا دقو « ريلومل (بوصغملا بيبطلا) تلثمو
 ةعامجلا هذه زربا ناكو ةيبرعلا ىلا (ريلوم) تاياور تمجرتف ايديموكلا هذه
 بييطلاو) (ليخبلاو) (فيترت) ةياور جرخأ ىذلا ىعينملا ىدهمللا ديمسلا
 ىفطصم داشرا تحت شكارمب ةيحرسم ةكرح تنوكت كلذكو (هنع مغرلاب

 . ناوطتو ةجنط ىفو المس ىفو ىرصملا رازجلا
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 نبال حارلا نع ةينغملا حايتالا ةرضح تاماقم اهركذا ىتلا تاماقملا نمو

 ناك متاح ىبا نبا اهفلؤمو ٠ بيطخلا نبا ىلا اطخ ةبوسنملا ىقلاملا متاح ىبا

 هيلا بوسنم طوطخملا نأب تاطوطخملا ءاملع دحا لوقيو , عتفلا لبحب ايضاق

 تاماقملا نيب نم نونك ذاتسالا ركذيو اطخ بيطخلا نبال بوسنتم عوبطملاو

 اهنا ىرا تنك نآو (5534) ةنمس قرشلاب ىفوتملا ىملعلا بيطلا نب دمحل ةماقم

 رثع دقو « هبلاوق ىف اهغارفاو هنيناوقل اهعوضخ مدعل تاماقملا نف نع ةديمب

 نع ةرابع ىلوالاو « ثراولا نب بغارلا ةماقملا ىوري لوهجم فلؤمل نيتماقم ىلع
 ٠ ناوطت ىف ةلوج نع اضيإ بغارلا ةياورب ةيناثلاو ساف داو ىف ةعزب
 ابسيرقت) ةديج ىبا دمحم تاماقمو جاحلا نبا نودمح تاماقم تاماقلا نمو

 . ناوطتب دواد ذاتسالا دنع اهنئم ةخسن دجوت (1103 ةنس

 ةنس ىفوتملا سيردا نبا ريزولا ريبكلا بيدالا تاماقملا باحصأ نمو
 حصل نع هتاماقه ىف انثدحبو عوبطم رعاشو ءاشنالا عراب بيدا وعو 2264

 نممو « (حابصملا ىف ىهو) نورقش نبال تاماقه ىلع ترثع امك , ةمالس نبا

 فلا ريبك بيدا ومعو طيرغ موحرملا بيدالا ساف رعاش اضيا تاماقملا بتك
 بيدالا ىلا دوعنو .ةيبدا (ةماقم) انل كرت دقو قوفتف رعشلا جلاعو (نامحلا)

 نراقت نا نكمي ىرظن ىف ىهو « (ماجحلاو بحملا) ةصق انل كرت ىذلا (ىملعلا)
 اررحت رثكا ىرصملا فلؤملا ناك ناو. .(ماسشه نب ىسيع ثيدح) ىحلبوملا ةصقنب

 ةبرجتلا ىملعلا دنع مدعنتو « ةيديمعلا ةباتكلا ديلاقت نم بولسالا ىف

 ةقلح نوكي هتصق ىف وهف ناك ام ايأو ؛ هرصع لكاشمب كاكتحالاو ةيعامتجال
 نيب ةطساو ىخليوملا مةصق تناك امك * ىب رغملاا بدالا ىف ةصقلاو تاماقملا نسب

 « ىمهو لطب لوح رودت ةصق هبش ةماقملا ذا ىرصملا بذدالا ىف ةعقلاو تاداقل

 راهظال ناديهم ىهو « ةيعوضوم ةدحو امهطبرت ال ىمعو ةياور هرامخا ىورب
 نب ىسيعك ةياور نم دب الف اذاو « عيدبلاو نايبلا ىف نئفتلاو ةيغالبلا ةردقل

 ...الثم ىجورسلا ديز ىباو مامه نب ثراحلاكو ىردتكسالا حتفلا ىباو ماشع

 اهنال ؛ تاماقملا طورش اهيف رفوتت ال (ماجحلاو بحملا) ةعقف كلدلو٠٠

 نم رثكا ىعامتجاو ىبدا ىزغم ىلإ فدهتو « ةدحو اهل ةصق درس ىلا فدهت
 ةعيدبلا بيلاسالاب بعالتلا ىلع ةردقملا راهظاو , ىغالبلا ننفتلا ىلا اهندع

 « اهتغل ىف عئار بولسا تاذ صيصاقا نوحلملا رعسشلا نادبم ىف انلو

 مالسلا هيلع ىبنلا ةصقكو ؛ فسوبي انديس ةصقك ةظعوملا ةليبت ؛ مسنلا ةيكحم

 اهتغل نال اهيف لامحلا ىحاونل انضرع ول مالكلا دب لوطيو (زارحلا) ةصقكو

 ضرهعن ال عوضوملا اذه ىف ادنالو ايب رغم اجاتنا تناك ناو ةيبرعب تسسيل
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 ىبرغمملا بدالا ىف نتاماقأملا

 نفلا اذه اوجلاعو (1) (تاهاقملا) نف ةبراغملاف رع دقف ةصقلا لوصإ نع امأ

 كبش الو , ىرشلا نه مهيلع تدرو ىتلا هيبدالا نوئنفلا لك اوجلاع امك ىبدالا
 مكحملا ليوطلا ثيدحلل بح نم مهعبط ىف 1. كلذك اوقوفتو هيف !ورثكا مهنا

 اهرشن دقو (بيطخلا نبال تاماقم) تاماقملا نم هيلع ترثع ىذلاو ءتولسالا

 نيب تالضافمو تايركذ ىهو (بيطخلا نبال تادهاشم) ناونع تحت ىدابعلا

 . تاماقملا بولسا اهصقني الف تاماقملا (بلاق) اهصقني ناك اذاو ةيب رغملا ندملا

 : عمطقملا اذه اهنم درونو ديهش نب رمع صفح ىبا تاماقم اهنمو

 ىزو ةئيه ىذ ىودي ىودب لزنم اذلمو

 لتعم جوطو طولب داوتنعاب برزم سيب رع بصر لزسنم هل

 ع مجو « هيحان ىلا هيلاع ريصو ؛ شرو هلزنم سنكو ؛ شبو سششهف
 . (عباوزلاو عباوتلا هناسر ىف) ةدوجوم ىهو . اهرخآ ىلا ..ةيواز ىف هلافطأ

 هتمجرتو ىدعسلا رصعلا نم ىبرغم بددا وهو )ىتالكملا ةماقم) تاماقملا نمو

 دمحال تاماقم كانهو ..ازاتمم ايبداو ابتاك ناك : نييدعسلا خيرات ىف ةروهشم

 ىبلحلاو :٠ هيدمحالا تافصلا ىف هيسدنسلا للحلا ةامسملا ىبلحلا نيسح نبا

 نم دحاو ريغ هل مجرت دقو . اهئابدأ نم ناكو اساف نطوتسا ىقرش بيدا وه
 ريششع ناسل ىلع ةرظانم ىهو . ىمرضحلا نميهملا دبع تاماقم كانهو . نيخرؤملا

 ٠ ريخالا ىف اهصن درونسو سافب رهاوجلا داوب راوج

 هنودحالا اهب تسمس من سانلا نم ةعامحلا وا سلجحملل ميما ةماقملا )1(

 ةمالعلا نع بدالا خيرات ىف ىروخافلا ادنعخ  ذاتتسألا ىوربيو مالكلا نم

 ةرابع تناك ذا ؛ةيلعاجلا مايا ىلا عجرت اهيناعم مدقا ىف ةماقملا نا ناملكو رب

 ىورت تناك ثيح نييومالا دهع ىف ىنيدلا اهلكش تذخا مث ةليبق عمتجمه نع
 ىف تطبه مث بدالاو رعشلاب نرقت تراصف تروطت مث ءافلخلا سلاجه ىف

 . ءادجتسالاو ةيدكلا ىوتسم ىلا عساتلا نرقلا

 ال ىمهو ةيوار هرابخا ىوري ؛ىمهو لطب لوح رودت ةصق هبش ىهف

 رهظت و ةثكنلا اهيف ضرعت :ةيقيقح ةيصخش اهييحت الو ةيعوضوم ةدحو اهطب رت
 هيغالبلاو هيوغللا ةردقملا هيف ودبت بولسا ىف قزااملا نم صلخت.ا ىف ةعاربلا
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 ةطوطب نبا ةلحرف ؛ باذجو قئاش ىصصق نف « تالحرلا بدا ىنعا » نفلا اذهو

 ملو « ةئيزر ةيبدا ةغل ىف غاصت نا اهل بتكي مل ةقئاش ةصق الا تسيل الثم

 تالحرلاب ديرا الو ؛ اهيلاقو اهبولسا ىلا اهعمجب رما ىذلا نانع ىبا ةيادع دتمت
 ةيحايسلا (تالحرلا) دصقا امناو ؛ ةيمسرلا تالحرلا وا ةيرافسلا تالحرلا

 ءاسفضاو رداونلاو بئارغلاب ءافتحالاو عئاقولا درس اهبف فلؤملل حابي ىتلا

 ىرهفلا ديشر نبا ةلحركو ةطوطب نبا ةلحرك ؛ درسيو بتكي اه ىلع هتيصخش
 نال تالحرلا نه عونلا اذه ءاصقتسا نكمي الو + (657) ةنسس ىفوتملا هلبق نم

 ىبرغملا بدالا لاجر نم اهنع مالكلا نقتي نم اهل نالو ليوط اهنع ثيدحلا
 . نيرصاعملا

 «مقرا) ىف (1) بيطخلا نبا هبتك اه جهن ىلع (ةيخنراتلا مخالملا) اوبتك كلذكو

 ىمهو ؛ نييساطولا ةلود ىف ىسلدنالا ىساركلا هللا دبع وبا لعف امك كلذو

 . (رشانلا ةحود ىف هتمجرت رظنا) ابيرقت تيب ةئامثالث ىف ةموظنم

 لحرم نب كلام ةطاحالا بحاص اهاور ىتلا ةدسصقال ىصصقلا رعشلا نمو

 . ثحبملا اذه رخآ ىف اهصن درونسو هجاوز ةصق نع

 ل

 ىسلدنالا ارقش ىبا نع رابجلا دبع بلاط وبا نسفلا اذه بيطخلا ىبا نع دخا )١(

 «(ةريخدلا رظنار
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 ىرخا صصق كانه ثناك دقف ةعئاش (نييلالهلا)"ةصق :تناك امكو
 نيطبارملا دهع ىف سلدنالا خيرات باتك فلؤم نا لب , اهنم اعويذ رثكا

 بتكلا رشن اوعجش نيدحوملا نإ (54 ص ىناثلا ءزجلا ىف لوقي) نيدحوملاو
 جدلا دست ميج نف نيسفعادز نيم يفك وقاد وقلا_ ىلا كانا

 قوف نم بتكلا هذه ةءارقب اوحمس دقل لب ٠ سلدنالا ىف وا برغملا ىف ءاوس
 نوعجسشي امدنع ءافلخلا نا وه برغملا خيرات ىف هفرعن ىذلاو ...دجاسملا ريانم
 نوففلاو مولعلا باتك فلؤم راشأ دقو , عقاولا ىف اهنوكرابي ةيبدا ةكرح
 ءاصقتسالا نع نودلخ نبا صن لقنو . هظحالملا هذمع ىلا هيدحوملا بادآلا»

 ٠ خابشأ صن كلدتو

 , ةعئار ةهمصق 380 ىفوتملا ليفطلا نبا كرت دقف : ةيفسلفلا ةصقلا امأ

 بتك ىف اريظنأ اهل ملعا الو , ةيفسلف ةصق ىع امناو .ةيبداب تسيل اهنكلز
 هنا هفسلفلا وخرؤم لوقيو (ناظقي نب ىح) ىه ةصقلا هذهو ,ةيمالسالا ةفسلفلا
 دخش هتصق لطب لعج دقف ىصصق بلاق ىف هتفسلف بص ىمالسإا فوسليف لوا

 هنم لقا ىمحه ىتلا تانثئاكلابو هعيبطلاب كاكتحالاب هراكفاو هسفن نوكي ادحوم

 « لاصتالاو كاردالا ةطقن ىلا لصي نا ىلا ءناومحو تابنو دامح نم ٠ تا>رد

 ةيلقعلا ىبوطلا نم اعون دعت ةيلايخلا ةصقلا هذه نا (ةعمج ىفطل دمحم) لوقي .؛

 ةصقك مهي ركفمو جن رئالا باتك نم نوريثك اهلاونم ىلع حجمسبو اهدلق ىتلإ

 تناك اهنا بجعملا ىف ىتثكالرملا مالك نم جتنتسنو ٠ (ىوزرك ناسنبور)
 ,ازجوم افصو اهفصوو . اهأرق نم ةلمج ىف اهأرق دقف 2, هدهع ىف ةرششتنم

 ةصقلا هذه ةصالخل ركذ (4 ع ل دلجم) ةيمالسالا فراعملا ةرثاد ىفو
 . ةروهسشملا

 اولوحب نا مهل بتك ندذلا ناف ؛« تالحرلا بدا ىنعاو ىناثلا عونلا اماو

 ةصصقلا تالحرلا هذه نه ريثك ىلع كش نودب اورثع ةيبرغملا تاطوطخملا ىف

 ! مهب ولسا ةءادر مغر ىتلا هلحرلا كلت الثم ةطوطب ندا ةلحر ةهبامشت ىتلا

 اهنم تبثا تناكو (ولوبوكرام) ةلحر تبلاغ « ةعتمم ةصق لازت اه ىصصقلا
 دولخلا ىلع

 لاوجتلا ىلا نيعوقده مهرابد نع ةلحرلا ميدق نم اوبحا ةهبراغملاو

 وا فاشكتسالاو ثحبلل وا, راجتالا وا ححنل وا ةرماغملاو ملعلل امح
 ةرافسلل وأ ءارمالاو كولملا ضعب تالحرك ؛ دهعتلاو دقفتلل وا داهحلاو وزغلل
 تاسظحالملا نونثوديو نودهاشي اه نوبتكي اوناكو ...لودلا ضعب ىلا
 ةصقلا) عزنم عزنب امم تاباكحو صيصاقا نودرسس انايحاو :؛ تاماسترالاو

 :(تالح رلاب) اهنع نوربعي ىتلا تاغلز ملا هذه ىف نوبتكي اميف كلذ لك ٠ (ةهيبدالا
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 دالب ىف وا ..ايسكرت دالبو سرفلا دالبو قارعلاو زاجحلاو ايروسو رصم
 دالبك ىبرغملا بونجلا ىف وا ايناملاو اسنرفو (لالتحالا دعب) سلدنالاك برغلا
 ملاعلا راطقا فلتخم ىف اريثك اولوجت مهنا مولمملا نمو , اعريغو نادوسلا

 تادهاشملاو ثداحلا دريس ىف ايصصق اعزنم نوعزني اوناكو مهتادعاشم اونودو

 ...خيراتلاو عمئاقولاو

 هنوأرقيو «٠ سانلا هدرسب رمسي بعشلل ةاهلم ناك (ىبعش صصق) كانعو

 نع امأ , اهب ظاعتالاو ةيضاملا ربعلا درسل تاقلحلا ىف هنولثميو , بتكلا ىف

 درستو عئاقولا فصت ىتلا ةيبدالا صيصاقالا هذه نع ىأ ربخالا عونلا ادع

 : الئاق نييلالهلا نع ثدحت ام دنع هخيرات ىف نودلخ نب ركذ دقف ثادحالا

 نومعزي 2 فرط ايقيرفا ىلا مهلوخد نع هياكحلا ىف نيبلالهلا ءالؤهلو
 ىبا نب ركش هنومسيو , هكمو زاجحلا بحاص ناك مشاع نبا فيرشلا نا
 اههابا هحكناف : ةيزاج هتخا ىف ناحرس نب نسحلا ىلا رهصا هناو حوتفلا

 ةبضاغم روكذملا فيرشلا نيبو مهنيب ثدح هناو ؛ دمحم همساو ادلو هنم تدلوو

 عاجرتسا ىف هيلع اوليحتو « ايقيرفا ىلإ دجن ضرا نع ةلحرلا اوعمجاف ةنتفو
 ىلا اهب جرخو مهايا اهرازاف اهيوبا ةرايزب هتبلاطف , ةروكذملا ةيزاج مهتخا

 اوهيومو هنع مهتلحر اومتكو هب اولحتراف . ةرايزلا ةدم اهعم ماقأو مهللح

 «ء اهئانب دعب مهتويب ىلا هب نوحوريو ؛ صنقلاو ديصلل هب نورك ب مهناب هيلع
 اهرما كلمي ال ثيح ىلا راصو هكلم عضوم قراف نأ ىلا ةلحرلاب رعشي ملق

 , اهثانب دعب مهتويب ىلا هب نوحوريو ؛ صنقلاو ديصلل هب نوركابي مهن ب هيلع
 نولقانتيو . هبح نم تتام نا ىلا اهب فلك املثم هب تفلك كلذ دعب نم اهناو
 اهراعشا نم اريثك نووريو :ىلليلو سبق ربخ ىلع ىفعي ام كلذ ىف اعرابخا نم

 اهيف دقفي مل ؛ عونصملاو لحتنملاو عوبطملا اهيقو «فارطالا ةفقثم «ىنابملا ةمكحم
 قثوي ال كلذلف ةياورلا ةحص هيف تدقفو ةعنصلا هتلخد ٠ ريثك ءىش ةغالبلا نم

 ةف1ا0) عم مهعئاتوو مهتاي اب دهاوش هيف تناكل هتياور تحص ولو ٠ هب

 , اهتياورب قثن ال انكل ؛ مهلاوحا نه ريثكو مهتالاجر ءامسال طبضو ؛ مهبورحو

 ربخلا ىلع نوقفتم مهو « هريغو اهنم عونصملا ةغالبلاب ريصبلا رعسي امبرو
 حداقلا داكيو ٠ ليج نع اليجو ؛ فلس نع افلخ فيرشلاو هذه هيزاج لاح نمع

 مهنيب اهرتاوتل نوئجلاب مهدنع ىمري نأ اهرمأ ىف بيرتسملاو اهيف
 . (نودلج نبا سعب !دبع)

 اهاياقب نا نظلا ىلع بلاغلا ناك ناو صيصاقالا هذه ريصم ىردا تيسلو
 ءانفلا عماج باب ىفو (سافب) حوتفلا بابو ةسيجع باب ىفدرست لازت ام
 اهيف بيطي ةئداه تاقلح ىفو (سانكمب) جلعلا روصتم باب ىفو (سشكارمب)
 . اهعامس قوربو سسصقلا درس
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 دبع ىبا عيقوتب ىهتنا ىذلا ريطخلا ىسايسلا مازهنالا نكلو « رثنلا ناديم
 , ايئاهن هينابسالا دالبلا نع حوزنلا ةقيثو ىلع ةطانرغ كوله رخآ دمحم هللا
 فسعتلاو ةوسقلا دعب نونجدلاو وكسيروملا اهيلا ىهتنا ىتلا ةحربملا ةاسأملا مث

 تناكو) ...ةيديقعلا ةيرحلا دض ةيسينكلا هدينخلا قدكجيم ايات قالا قالا

 كانتا هنن اعرشولا يزل دهحا رف الا هلق ليا ةاسسأملا هذه ةبقح

 اهعبانم ىف رجفنت ةريرملا ةبقحلا هذه ىف لماوعلا هذه تناك (15) ٠( ٠وكسيروملا
 ىف هنع ريبعتلل هليسو ةمجلملا هنسلالا دجت مل قفاد ىناسنا روعش نع ةميلالا

 ىهع . ةديدج ةغل ةطساوب ريبعتلا ىلا اوهتنا دق ءالؤه نال ؛ةفولأملا اهتحاصف

 خيراتلا ىف فرعت ةغللا هذدهو ٠ ةينمتاللاو ةبب رعلاو ةيلاتشقلا نم جي زم

 مهجاتنا ءالؤمم اهب بتك (ةيمجعالا) نعةفرحم هملكلاو (ودايمخلالا) ةغللاب ىبدالا

 ناتنع داعسالا ركذبيو ثيدحلا اوحرشو ناءرقلا اهب اورسفو ىبدال؛و ىنيدلا

 لاع ءادأ ىف اهتغلب نوربعي ءارعش كانه نا (سلدنالا ةياهن) ميقلا هباتك ىف
 هلو (باسحلا موي) اهامس ةمحلم فلا ىصصق رعاش وهو ناديز نب دمحمك

 ةرومهشم ةعتمم اصصق ةبقحلا هذه باتك كرت دقو , (لوسرأ١! ةايح) ىف ةمحلم

 ةصقو , بورحلا باتكو , ىبهذلا رصقلا ثيدح ةصقك ىنابسالا بدالا ىف

 هذمه بدا نا عقاولاو ٠ نينرقلا ىذ ردنكسالا ةصقو « ةيراج نيعبرالاو ىلع

 ايوق هرثا ناكو « هريبعت ىف هتعور نه رثكا هريوصت ىف اعئار ناك ةبقحلا
 نانع هللا دبع ذاتسالا لقن ىذلا (تانورب نودلا) فارتعاب ىنابسالا بدالا ىف
 ىكابلا جاتنالا !اذهل هريدقت ىلع هلادلا تاملخلا هذه هنع

 , رطعملا بدالا وكسيروملا درطب ىفتخا دق هنا : (تانورب نوف) لاق دقو
 دقو « هنولثمي اوناك ىذلا ىحولا ردصمو عتمملا لايخلاو ؛ ةيبعشلا هب رعاشلاو

 تناك ىتلا ةسامحلاو ةيويحلاو نفلاو نيولتلا اذه انرعش نم مهئافتخاب ضاغ

 رشع عباسلا نينرقلا لالخ ىبدالا قفالا ىف مالظلا اهلحم لحو . مهصاوخ نم
 . رشع نماثلاو

 ىمالسالا حتفلا نه ىلوالا روصعلا دعب ىبرغملا بدالا ىف ةصقلا نع امأو
 حوتفلاب ىسيردالا دهعلا ةليط اولغتشا مالسالا ءىجم دعب اندادجا نا انركذ دقف

 ايحرسم اجاتنا اوفلخ دقف رصعلا اذه دعب اميف اهأ ةيمالسالا ةوعدلا رشنو
 9 امصصقو

 (ىفسلفلا صصقلا) صصقلا نه عاونا ةثالث دجن : ىدحوملا رصعلا ىفف

 (تالحرلا صصقو) ناظقي نب ىح ىف « ليفطلا نبا فوسليفلا انل هكرت ىذلا
 نأ مولعملا نه ذا ؛ ةبراغملا نولاحرلا اهدرسب ىتلا صصقلا نع ةرابع ىمهو

 ىبرعلا قرشلا ىف وا مهدالب لخاد ىف ءاوس لاوجتلا نم اورثكا ةبراغملا

 نانع هللا دبع ذاتسالا خرؤملا سلدنالا ةياهن باتك ىف كلذ للسمصفت رظنا )١(
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 ؛« فعضو ىحرسملا نفلا ىوزنا ىبرعلا برغملاب مالسالا رون عطس املو
 ءافشقتم اديدج انول ةيعامتجالا ةايحلا ىلع ىفضا مالسالا نا اهمعا , لماوع ةدع

 كلمي ومع امتيب حرسملا نم ةيقلخلا ةظعوملا ناسنالا ذختي نأ لمعلا هلفان نم نآةن
 ىبدالا ليلحتلا قوف اليلحت اهللحيو ظعاوملا مضي اميظع انآرق هيدب نيب
 حرسملا ثبع نع امهفرصيو ؛ هرحسو هتغالبب لقعلاو بلقلا وزغيف ؛ىفسلفلاو
 نيدلا لمحت هيزاغ ةحتاف ابورا ىلا ةيبرغملا ةمالا تعفدنا نأ ناكو . هوهلو

 لب هوسنو حرسملا نع سانلا لغتشا نا هلك اذع حنا نم ناكو ؛ ديدحلا

 اوسكتني ملف ةبراغملا بولق ىف طق ىنيدلا سامحلا رتفي ملو .هنع اوأنو هورقتحا
 ضعبب تظفتحا ىرقلا نم اريثك نكلو ٠ ىنامورلا حرسملا ناطعا ىلا اونحي ملو
 ضعبب وا قاوسالاب سانلا عامتجا ةبسانمب لثمت ىتلا تاكحضملا تايلزهلا

 نسييسحلا مامالا ىركذ ةبسانمب ءاروشاع موي ىف لثمت ىتلا تايكبملا ىمآال
 « ةيبدالا ةكرحلا ىف ركذي رثا هل نكي مل كلذ نم اليلق ائيش برغملا دعاشو
 . ةظعومو ةاهلم هنم ذختت تناك ىتلا ةيسفشلا طاسرالا نم ايوق هرثا ناك ناو

 انايحا قرشلا نمو انيح برغملا نه هوطقتلا زوكاركلا نم عونب اوطفتحا امك
 زوصع ىف ةنرافملا فرع امك ؛ ادج اليثض هرثأ ناكو

 ضيخشت نع ةزابع ناككو (طاسبلاب) هنومسي ام ةزخاتم

 ىزبكلا تاحاسلاو مساوملاو سارعالاو تالفحلا ىف ضرعي صصقل
 ةريغص تاياور ةطساوب ةيعامتجا ةظعومو ةيقلخ ةباغ ىلا ىهري نفلا اذه ناكو

 هدهل دوصخشملا 0 نولثمملا امأ (هعقاولاب) اهنع رسعب هاغدنم ةصصق و

 .(15) (حيسملاب) نومسي وا (وهوب) اهدرفمو (تايوهوب ) نومسي اوناكف سعصحخا
 ريغ نيدبتسملا ماكحلاب ريهشتلاو مهعمتجم دقنأ ةصرفلا نوزهتني ءالؤبع نانو
 نوموقي اوناك نيذلا نال «لجسي نا هل بتكي مل ىبعشلا بدالا نم نوللا اذنه نا
 ىلع دمتعت نا ةيارزلا نه ىرت تناك ةفقثملا ةقبطلا نالو ,« نييمأآ اوناك هب
 ةقيرط ىمع ؛ بعشلا ىق !ذوفن دشأ اقرط ىه كلمت امتيب ظعولا ىف مهبيلاسأ
 ::نعززلا ىتيدلا ظعولا

 عباتنلا ىبرعلا برغملا نم ةيناثلا ةودعلا فلؤت ىتلا سلدنالا ىلا دعنلو
 رعاشلملا تلغلغتو رايدلا هذه رقع ةيبرعلا بادالا تزغ دقف ٠ هب ةصقلا ةايح
 ةلا ىف انثدحت دقو , دوقفملا سودرفلا ناكس بولق ىف ةلنبتلا ةيتاسنالا

 نأ نآلا ديرأو ؛ سلدنالا ىف ةيبرغملا ةصقلا نع ثحبملا اذه عوضوم نم لوالا
 ايسايس دالبلا هذه ىف ةبورعلا مازهنا دعب ةصقلا هذه ريصم نع ثيدحلا لصاوا
 اًحضاو ناسك ةيسلادنالا بادآلا ىف ىنيتاللا ريئاتلا نا انملع دقف , ايبداو
 ىف وا رعشلا ناديه ىف ءاوس ةزراب تناك « ةيريرحتلا ةيبدالا ةروثلا ناو

 الن عئات نادعنا بايتلا ةلحد رظا 3
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 ةموظنيم بحاص (سوبيروك) 600ةمد» ىقيرفالا ىمحلملا رعاشلا رصعلا

 هيخيرات هيمحلم هصق ىهو هطلسيورث (ناج) هحودمم ىلإ ةبسن هيثئاجوبلا

 ٠ ةيبرغملا ةيمحلملا رأثآلا ْن ربتعت
 ىلنعو (لوتيبات ) ىلع ىوتحت هينامور.ا هيب رغملا ندملا لج نا ملعب نحبو

 هغللاب ةرات بتكت تاياور هيف لثمت تناك حرسملا اذه ناف كش نودبو (حرسم)

 تاياورلا هذمع ناو هيماعلا ةجهللاو ةيموقلا ةغللاب ىرخا ةراتو ةينامورلا
 امب ةيبعشلا ةقبطلا قوشت ةيلزه ةرم تناك ؛ فعضلاو ةدوجلا نيب ددرتت ىتلا

 ةيوق ةرم تناكو ٠ ىلحملا رولكلفلا نه ناولاو ظعاومو تايلزه نم هيلع لمتشت

 مل نلمزلا نا ريغ ؛ ىنامورلا بدالا نع سبتقم عيفر نف نم هيلع لمشت امب
 رداونو تاباكح اياقب كانه نا فرعن انك ناو كلذ نم ءىشب انل ظفتحي

 تناكو (سويلوبا) ىربربلا بتاكلا اهدروا تاناويحلا ةنسلا ىلع صيصاقأو

 دناصق طسوتملا سلطالا نم (نالزيلا) فلخ امك ىنامورلا دهعلا ىف ةفورعم

 كلاسلا ىق ىركبا هاور اطن كلمن اضيإ نحنو . ةلوطبلاو هيسورفلا دجمن
 ىلإ ظفتحت جاطرق لازت امو . ايجاطرق احرسم هيف فصي صنلا اذهو «, كلامملاو

 ثدحتي ميدق ةااحر وهو ٠ ىركبلا هفصو ىذلا قيتعلا حرسملا اذهب ادهم انموي

 همساب (ورطايط) هيمسي هنا بيجعلاو . اهب (حرسملا) فصيف ايقيرفا نع
 : لاق (كلامملاو كلاسملا) هباتك نع 2, ةرقفلا هذه لقناسو « ىنرغلا

 تينب دقو (ورطايطلا) هنومسي مهو بعلملا راد ةنجاطرقب ام بجعاو

 عيمج اهناطيح ىف روص دقو « رادلاب طاحا ام اهلثم اهيلعو :ىراوس ىلع امساوقا

 لعجف حايرلا روص هيف تلعجو : تاعانصلا عيمج باحصا روصو « ناويحلا
 ةنجاطرق ماخرو ؛ سباع ههجو روبدلا ةروصو ؛ رشبتسم ههجو أبصلا ةروص
 ؛ هترثكل كلذ مهنكما ام هعيمج جارختساو هلقن ىلع ايقيرفا لمها عمتجا ول

 ةريثك تاقبطو :ةدوقعم ءابقا هيف ءولعلاو مظعلا طرفم ةقلعملاب فرعي رصق اهيفو
 بعلملا راد هيف ىذلا وهو : رييطايطلاب فرعي رصق هيبرغ ىفو رحبلا ىلع لطم
 ةروص باد لك ىلع تاقبط اضيا وهو ؛حيوارتلاو باوبالا ريثك وهو : روكذملا
 ةريثك تاقبط شموق هل لاقي رصقو 2 عانصلا عيمج روصو « ماخر نه ناويح
 ةيراسلا سأر ىلع عبرتي « مظعلاو ربكلا ةطرفم ماخر تاذ ىراوس ىف اضيا
 اًضايب جلثلاك ةيطشم ىهو « بارش وا ماعط ةرفس مهنيبو ٠ الجررشعىنثا اهنم
 . (نالسرا ةعبط 44 ص ىربكلل كلامملاو كلاسملا نع) ءافص ةاهملاو

 تاياورأاامأ ؛ عبارلا نرقلا لوا تالاجر نم وهو ىركبلا صن اذه
 دقتعا تنك ناو ىركبلا هركذي مل ام اذهف حرسملا اذهب صخشت تناك ىتلا

 ءاجرالا ةعستملا حراسملا هذه نا امك ؛ ةينامرو ةيربرب تايحرسم اهنيب نم نا
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 ب دمام



 ةقب رع (احج) تاب اكح ت تناك ناو , ةلوطملا صصقلا طيبضلاب اوبتك ىته ىردا

 ال اهنا ريغ ادج ميدق رثاك نوخرؤملا اهنع ثدحتي ىبرغملا ىبدالا خيراتلا ىف
 ثيدحلا هانعمب حرسملا امأ . تاكحفملاو ىجاحالاو تابلسملا قاطن نم جرخت

 « ىبروالا برغلا ريغ ىزخا قيرط نع اميدق هوفرع برعلا نأ هفرمن ىدلاف

 لايخلا وا لظلا لايخ نا (سبتقملا) ةلجم ىفو , لظلا لايخ حرسم ىف هوفقرع
 نبع ذوخأم (زوك رك) ةماعلا هيمست ىذلا وع رفعج لابخ وا صقارل

 نونف نم نف وهو (تنويرام) ةيسنْرفلاب هنع زبعملا وهو , ةيكرتلا زوك هرق

 . ميدقلا حرسملا

 ىبزغملا رولكفلاو .ةعيشلا بدا ىف ةيزعتلا حرسم برعلا فرع كلذكو
 اذهب ظفتحي مل وهف الثم رائلا ةصقرك ةعيشلا دئاوع ضعبب ظفتحا ناك ناو

 ءىراقلا دشرأو «طقف ةيلزهع دعاسشم ىلع رثعن ندملا ضعب (تاقلح) ىفو . حرسملا

 ادج ةديفم ىهف ىبرعلا حرسملا نع (ىكسفوشتارك) قرشتسملا تاسارد ىلا
 ٠ ةيسنوتلا (ايرثلا) هلجم ىف كاعك١ نامثع ذاتسالا ةيبرعلا ىلا اهلقن در

 لامشلا بدأ ىف ةيلامجا ةفصن تفرع ةيحرسملاو ةصقلا نا عقاولاو
 امك نامهورلاب ءامدقلا اندادجا لاصتا دعب تفرع :, ةديدع نورق دنه ىقيرفالا

 « مهبدأ قيرغالا نع تثرو ىتلا ىرخالا تاراضحلا فلتخمب مهلاصتا دعب مت اننق

 حرسملا « هباتك ىف (ناتوش) نع (ركفلا ةلجم) ىف كاعكلا نامثع ذاتسالا لقتيو
 حرسملا نا ىلع لدي ام ٠ ىرب ربلا بدالا : هباتك ىف (ىساي) نعو ٠ ىربربلا

 اذه نا لب ىنامورلا حرسملا ىلع قباس ىئانغلاو صقارلاو قطانلا ىرب رب
 امك « ىجاطرقلا (سويسنريت) تافلؤم دعب ةيحلا هروصع دهاش , حرسملا

 ةمورأ نم ردحنملا (سونايد روغ) روطاربمالا ءانب نم ىنامور حرسم مظعا ده
 ىبرفملا نفلا لظو (ةقرافالا) هباتك ىف (وصنم) هركذ ام بسح ةيقيبرفا
 ٠ صاخلا عباط | وذ ىصصقلا فلؤملا سوبليا راثآ ىف ومه امك هيصخشلا قلقتسم

 نفلا كلذك فرع ؛ ىحرسملا نفلا ميدقلا ىبرغملا بدالا فرع امكو
 ظفاحو , ةميدقلا ةيربربلا ةغللاب رد ةرباربلا بتك دقف ؛ ىصصقلا

 تايخسملا ىفو 2 71014« تارهدزملا ىف اهيلع نوينامورلا
 ءانبالا ءابجن ءابثا هباتك ىف ىلقصلا رفظ نبا ظفتحاو <( 31«(: هدوطص#

 , ةصقلاو ةياورلا نع هثحب ىف كاعكلا نامثع ذاتسالا كلذ ركذ امك اهنم ريثكلاب
 2 نا ىلقصلا فرش نب ديمحال ىحوا ىذلا ومع لايجالا هده ريئات لمعلو

 برعلا هيف لفحي مل رصع ىف (ىتناد) رداصم نم ربتعت نا نكمب تاصوسصقا

 اذه ىف زربو ةيبدا ةكرح نيطنزيبلا مانأ ىف ترهظر ...صضصقلا ةناتكب

 ةيسنوتلا ركقلا ةقجم رظنا )١(



 ىتلا ىمعع ةيسلدنالا ةصقلا نا لب , انعوضوم نع ةديعب ليصافت ىف ائب لخديس
 تسبرست هصقلا نا (مالسالا ثارت) ىف ءاج دقف برغلا ىف ةصقلا داوم نم تناك

 ىدوهي ومهعو 1120 ةنمس (سنوفلا سرطبلا) عاطتساو سلدنالا نم ابروا ىلا

 ةسينكلا ميلاعتلاب فرعت صيصاقا لقني نا (عباسلا وسنوفلا دي ىلع رصنت)
 هليلك نأ فرعن امك اهاقتسسا نيأ نم فرعن ال ىتلا طنوءماثم» ©1«نءداو

 ىف ةيصصق ةلواحم مدقا ىهو 1 ةدنس اضان ةيب رعلا نم تمجرت ةنمدو

 . ةينابسالا ةغللا

 باتك اهتلمج نمو ىنابسالا بدالا نم صصقلا هذه تمجرت امك

 هنا نوثحابلا ىري ىذلا انطءم كع اهو مدام»  (ططقلا باتك) ىمسي

 م05 نه( طمملام» .فنوترش فواودا ىزيلجنا بهار فلأو ..ططقلا نع فيرحت

 . ةيب رعلا نع ةلوقنم لاثمأ اهيف ىنابسالا بدالا ىف ةدوجوم اصصق

 ةيحرسم هعطق مظعا نا هلها ىلا ءىشلا در باب نم وأ . بيرغلا نمو
 ىمع (ملح هايحلا امناز اس الاؤد ع 5نعدد (اديفل ىنوس) ةامسملا ةينابسسا

 فلا ىف (مئانلا ةوحص) ةصقو ةريرشلا ضيورت ىف (ىالس رفونسورك) هصت
 ةامسملاهتيحرسمعلطم ىف ناعتسا ريبسكشنا سن ؤمنيسح ركذيو (1) ةليلو ةليل
 صاصقلا معزي ىتلا (مثئانلا ةوحص) ةامسملا ةيبرعلا ةروطسالاب ةريرشلا ضيورت
 ومهو رصقلا ىلا هولمحف هناملغ رماف لامح نم رخسي نا دارأ هفيلخلا نأ اهيف

 هيلإ وبصي اه لكب اعتممو مسشح.او مدخلاب اطاحم هسفن ىعلا احص اماف مناد

 ىعأو لمحف هب رمأو مان ىتح رظتنا لب هقيقحلاب هفيلخلا هحراصي ملو هلايخ
 (ىالس رفوتسرك) همسا الماع لامحلا ناكم ريسستش لعج دقو . قبرطنا ىف

 صصقلا لك درس ىف انذخا ول ثي ١! انب لوطيو « ءالبنلا دحأ ةفيلخ.١ ناتمو

 دالبلا نم تبرست ىتلا صصقلا درسو ةيبرعلا ةصقلاب ةرثأتملا ةينابسالا
 اذه طس دقف 2 (مالسالا ثارت رظناف) ىبروالا ىصصقلا بدالا ىلا ةينابسالا

 ٠ عوضوملا
 ةيصصقنلا صوصنلا ىلع ةميدقلا هيبدالا انراثآ ىف رشعإ ملو

 ةراضحلاب كلذك اولصتاو ةينامورلا ةراضحلاب اندادجأ لصتا دق ذا ةقيتعلا

 نأ اميمج هفرعن ىذلاو .2 ادج اقيثو لاصتالا اذه ناكو دعب نه ةيحيسملا
 اوكرت دقو امور ىف ركفلا لاجر نم اوناك ربربلا نم ةبراغملا اندادجا

 الو نويناهورلا هجلاع امك ىصصقلا نفلا اوجلاعو اينيدو ايفسلفو ايبدا ارثا
 ةيمالسالا ةوعدلا رشنو حوتفلاب ىسردالا دهعلا ةليط اولغتشا مالسالا ءاج

 تسسسلو «, ةيصصقلا عفقملا نبا بتك ىلع اوفرعت نيطبارملا رصع ىف مهنا لب

 هف؟ ص مالسالا ثارت )١(
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 نيب بسكتلا نم عونلا اذه ىلا اواجلف قزرلا لئاسو مهب تقاض نيذلا
 : الثئاق صاصقلاب ههبشف ىقر'ا ركب ابا ىمورلا نبا اجه دقو , نيمسكتملا

 ادم توصلا ده هللا لوسر لاق اذاو

 قىدجتي ىمعا صاصقلا نم ىساس لعف

 ةصقلا تحبصاف بدالا روطت عم ريغت ةيحرسملاو ةصقلا موهفم نا ريغ

 ريبعت بسح اهرهوج ىف ىهو ثداح درس ال اريكفتو ارهظم ال احور مويلا

 اذهلو . عيفرلا نفلا درم اهيلا ىتلا ةيناسنالا نم سبق نيئدحملا صاصقلا دحا
 دعاوقلا سسأ ىلع هتايحرسمو هصصق نوكت نا ميدقلا بدالا نم بلطن ال نحنف

 تارمؤملاو ةهفاقثلاو هئيبلا تايطعم نه ةاحوتسم اهنا ذا نفلإ اذهل ةديدحل

 ةيحرسم رصانع ىلع رفوتت نا ةميدقلا ةيحرسملا نم بلطن ال امك , ةيجراخلا

 . اهتفيظوو اهئادأو اهتغل ىف تروطت ثّمح مويلا
 ىبرعلا بدالا ىف ةيحرسملاو ةصقلا ةايحل ىخيراتلا درسلا اذه نم مهملاو

 نأ نكمي امهم هنال ىبرغملا بدالا ىف ةيحرسملاو ةصقلا نع ثيدحلل دهمأ نأ
 مظعمف كلذلو « ىبرعلا بدالا نم ءزج وهف هتازيممو انبدأ صناصخ نع لاقب
 نكمي ىبرعلا بدالا ىف ةيحرسملاو ةصقلا فعضل داقنلا اهلحتني ىتلا بابسالا
 لامشلا ىف ةيمالسالا حوتفلا دعب اميس الو ىبرفملا بدالل ةبسنلاب اهلحتنن نا
 ةئثيبلا تناك اذا هنا زيغ « ةيلحملا تاجهللا ىلع ةيبرعلا ةغللا راصتناو ىقيرفالا

 ةيبرعلا ةثيبلا فلاخت ةيبرغملا ةئيبلا ناف ةصقلإ راهدزا لماوع نم الماع

 نفلا نيعت نا اهناش نم ةئثيبلا هذه نا ثيح ىبرعلا ملاعلا نادلب ىتش ىف

 ىف ةفرتملا مهالا ىف رهظي اه ابلاغ صصقلا نال كلذو راعدزالا ىلع ىصصقلا

 ةدذلل مالستسالاب سفنلل ىحوي فرتلا نال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتايح
 لايخلا نيوكت ىلع دعاسي امه ؛ لويذلا ةدتمملا ةرومسالاو ليوطلا ثيدحلا
 . ةماع ةفصب بادالا ىف ةصقلا ةمحل نوكت ىلع وا ىصصقلا

 ةييعامتجالا اهتايح ىف ةفرتملا ممالا ىف رهظي ام ابلاغ صصقلا نال كلذو
 ليوطلا ثيدحلا ةذلل مالستسالاب شسفنلل ىحوي فرتلا نال ةبداستقالاو

 ىلع وا ىصصقلا لايخلا نيوكت ىلع دعاسي امه : لويذلا ةدتمملا ةرومسالاو

 . ةماع ةفصب بادالا ىف ةصقلا ةمحل نوكت

 ةيسلدنالا دالبلا ىف اهوفرع معدالب ىف صصقلا هذه ةبراغملا فرع دقو

 مالكلا ىلا انرجي سلدنالا نع ثيدحلاو ؛ مهخيرات نم ةبقح اهيف اوضاع ىتلا

 ةلاسرل ةيخيراتلا اهتيقبسا ىلعو ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ةلاسر ىلع
 ةمحلملا ركذ ىلا انرجيو .(ديهش نبا دعب ىرعملا اهبتك ىتلا ةاهلملا) نارفغلا
 هذهو ؛ بيطخلا نبا اهمظن ىتلا ىرخالاو هبر دبع نبا اهمظن ىتلا ةيخيراتلا
 اهنع ثيدحلا نا الا ىبرغملا بدالاب لاصتالا ةديدش تناك ناو , ةيبدالا ةروصلا
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 خيرات هياتك ىف ىروخف ادح زظنا) ةيلومش ةزظن هعوضوم ىلا رظني ال ريكفتلا
 . (44 نص ىبرعلا بدالا

 لب ةيتفلا هيغرلا دافنتسال بتكت مل اهنكلو اصصق برعلل نأ عقاولاو

 نغلا دعاوق نع تجرخ كلدلو « هيغالبلا ةردقملا نايبو ةعتملاو ةيلستلل تبتك
 بجوت ىحرسملا نفلا دعاوق تناك اذاو ؛ ىملاعلا صصقلا ىف فولالا ىصصقلا
 نامزلا ةاعارمو ةدقعلاو ليلحتلاك ةصقلا رصانع نيوكتل هيعوضوم تارانتغا

 بدالا ىف امأ هتلئيب نم ىحوتسملا ىبرخا دقنلا اهضرف دعإوقلا هذه ناف ناكملاو

 صصقلاك هوعضو أم هنم ىصصق ثارت برعللف !ذهلو رخآ ناش ةصقللف ىبرعلا

 ريصفلا صصقن كو امعريغو هنيثب ليمجو ىليل نونجم ةايح ىف لثاملا ليوطلا
 ةهنئيوضلا تايدورلات و هئيطحلا ةيميمو ةعيبر ىبا نب رمع زاوح ىف لداملا
 نمو ٠ النم نزي ىذ نب فيس هصقو دادش نب ةرتئع ةريس ىف هحضاولا
 «”يلت تاياتحن و ةليلو ةليل ملا ةصق مظعملا معريع نع هولعن م صصقلا
 بدالا نم نول ىمه ىنرعلا بدالا ىف ترهتش:/ ىتل تاماغملا نا لبد .٠ هثمدو

 نب دمحا نيسحلا نبا مامالا هبتك اميفف انبدا ىف نفلا اذه ةاون ىعو ىصصقلا

 ناوخا دحا ةلاسسر هلمشت امو 321 هنس ىفوتملا ديرد نبا هب ثدح امو سراف

 عيدبلا هبتك اميفو نجلا ةمكحم مامأ ناويحلاو ناسنالا عوضوم ىف افصلا

 امو صيصاقأو تاياكح نم ىناغالا بحاص هاور اميفو ؛ امهرسغو ىريرحلاو

 ربتعي نأ ىفكي ام ءابنإ نم ىديحوتلا هصقو « تاياذح نم قرابنالا نبا هاذخ
 هصقو ءاغبسلا صمصق ناو ىنرعلا طسولاو هئثيبلا تايطعم بسح ايصصق انف

 نمل ىخونتلا نسحملاو ىرصملا ميركلا دبع نب هللا دبعو ىرصملا مسوي نب دمحا
 م بشح صصقلا نونف ضعن' اوقرع ءامدقلا برعلا نا لب ةهعتمملا :صضخغعي

 نول ةزنح ىف ثراحلاو موثلك نب ورمع تالجاسم ىفو مهطسوو مهتئيب هب ىحون

 ىصصقلا رعشلا نم روص سيقلا ءىرما ةقلعم ىف امك ىمحلملا رعشلا نم

 نس رمع دئاصق ضعب ىف ةيلج تدبو كلذك ةصقلا ترهدزا مالسالا رهظ املو

 ىصصقلا رعشلا ناولإ نم نول لطخالاو ريرجو قدزرفلا بدا ىفو . ةعيبر ىبأ
 ةيلبقلا لئاضفلا دجميو لاطبالا ركذب ديشيو ةيموقلا رخافملا نع نلعي ىذا
 صصق نم ميركلا نآرقلا ىف ءاج امب ةيصصقلا حورلا ثعب مالسالا نا لب
 مهصصق ىف ناك دقل ىلاعت هلوق كلذ نمو صصقلا نم رابتعالا ىلا ةوعدو ظعاومو

 دافتسس الو * « صصقلا نسحأ كيلع صقن نخن ٠ هيف ءاجو «؛ بابلالا ىلوال ةربع

 باتك ىفو اصاق ظعاولا ىمسو ظعولاب اهانعم برشا صصقلا, نم ربعلا نم
 اوناك ةيفوصلا نا بولقلا توق ىف ءاجو ؛ نيصاصق ةدعل ةيفاض مجارت ةيلحلا

 ٠ (نورخؤيو نومدقيو نوطاغيو نوطلخي) مهنال مهومواقف صاصقلا نومهتي
 ىف نوصقد نيذلإ ىلع صاصقلا قالطا ىلوالإ ةيمالسالا روصعلا ىف عاش امك

 نسيبرتملا نم بلاغلا ىف اوناكو رابتعالاو ةظعوملا دصق فلسلا رابخا تاقلحلا
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 زعشلا ىف بائطالاب سعولوم ريغ برعلا نا مازع باعولا دبع ىريو
 ىتلا فسوي ةصق نا كلذ ىلع لدتسيو هيف باهسالاو يصصقل + نيفلك ريغو

 نيت ىلع ئبزع' رعاض' انهادحا مظنل دصتي مل ىليل نوئنجم ةصقو نآرقلا اهَضَق
 كرتلا ءارعش مهب ىدتقاو انانتفا امهيف اوئتفاو ارارم سرفلا ءارعش اهمظن

 ةباتكلا نيب قورفلا ديدعت ىف هلوق رئاسلا لثملا ىف ريثالا نبا نع لقتيو
 رعمضشلاو

 افلتخم ناعم تاوذ ةددعتم اروماإ جرشي نا دارأ اذا رعاشلا نا ثلاثلاو ٠

 كلذ نم رثكا وا ةثامثالث وا تيب ىتنام مظني ناب ةلاطالا ىلا جاتحاو ءرعش ىف

 ريثكلاو ٠ ليلق ءزج ىف ديجي لب هنم ريثكلا ىف الو عيمجلا ىف ديجي ال هاذ
 باتكلا ىف ليطي لب كلذ نم ىتؤي ال بتاكلاو ؛ ىضرم ريغ «ىدر كلذ نم
 نوتتو كلذ نه رثكأ أ سيطارقلا نم تاقبط ريششع غلبت ةعساو ةلاطا دحاولا
 كلذ ىف ديجم وهو . هئامسمخ وا هثامعبرا وا رطس هنامتالث ىلع ةلمتشم

 ٠٠ ٠ هائلقو هانعمسو هائيأر اننال هبمف عازن ال اذهو . هلك

 ءاهيلا راثفملا ةنعتلا ةده ىف برعلا نولظفي مجعلا تدجو ىناف اذه ىلعو

 صصق حرش وهممو ارعش هرخآ ىلإ هلوا نم افنصم اباتك ركادي معرعاش نان
 لمف امك « موقلا ةغل ىف ةغالبلاو ةحاصفلا ةياغ ىف كلذ عم نوكيو لاوحأو

 رعشلا نم تيب فلا نوتمسس وهو همان هاسشب فورعملا باتكلا مظن ىف ىمودرفلا

 سين هنا ىلع معؤاحصف عمجا دقو ٠موقلا نآرق وعو ؛ سرفلا خيرات ىلع لمتشب
 بعشتو اهعاستا ىلع ةيبرعلا هغللا ىف دجوي ال اذعو هنه حمنا مهتفل ىن

 1 « رحب ةرطقك اهبلا ةمسنلاب محعلا هّعل نأ ىاعو ةصارخاور اهبون

 ىصصقلا رعشلا نا ىهو :ىرخا بابساأب ةصقلا دوجو مدع للعي نم مهنمو
 ممالاو لاطبالا ةايح هيف رعاشلا لوانتي ثيح محالملا رعش عقاولا ىف وم
 قراوخلاو تائحافنا ىلع ديتعب بولسا ىف درعلاب عنافولاو تاعامحلاو

 ايخيرات افقوم رعاشلا هيف لوانتي ىذلا ىليثمتلا رعشلا هنم برقيو ٠ ءاحيبالاو

 لك قطني هتيحرسم لاطبا معربتعي صاخشا ىف ةايحلا ثعبي ثيح ايلايخ و
 ىصصقلا بدالاف * همضوو هتيب رتو هتيلفع بساني ىدلا مالتلاب مهنم دحار
 «بوعشلا هلوفط ىف الا ةداع رهظي الو تاعامجلاو بوعشلا ةايح هيف ىءارتن بدا

 اديعب ناك ىلهاجلا رعاشلا نال ىصسصقلا رمهشلا نم ىبرعلا بدالا ولخي ايناو

 هتايح ماظن نال ىموقلا هسامح بهلي ايفاك امهف ةينطو'ا ةفطاملا مههغي نا نمع
 دالب شويج ىلا اهبف فرعتي ىتلابورحلا ال تاوزغلاو تاراغلا هدوسست املمق ناك

 لفحي ال ايعقاو ناك اذلف ةيئيدلا ةديقعلا لهلهم ناك ىلعاجلا رعاسشلا نالو ؛ةيلا

 طيسب ايودي ناك اضيا هنالو : ةيعيبطلا قراوخلاو ةججاتملا تالابخلاب
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 ةاروثلا صصق ةيربعلا بادالا تفرعو (روهاتنب) صصق ةميدقلا ةيرصملا
 ةمحام نيعبس نم اوحن قيرغالا فرعو اتراهباهملا ةيدنهلا بادالا تفرعو
 قسيرغالا ةذمالت نامورلا فرع امك ةمانهاشلا ةمحلم ىسرافلا بدالا فرعو

 ٠ لبجرف ةداي

 فرع امك ةيبدا محالم نويفان دنكسلاو نوينامرجلا فرع ابروا ىفو

 (1) محالملا نم اهجسن ىف برقت ىتلا نالور ىناغا (ءامدقلا نويسن رفلا) نويلاغلا
 ىنادجولا ةثالثلا رعشلا عاونا نع بدالا داقن ثدحتي اه دنعو

 1 نولواحي [دىىدصدمأت ندع ىليشمتلاو [؟ماوسدع ىصصقلاو ار: 1 ندع

 ىتلا بابسالا اودجي نأ نولواحيو , ىبرغلا بدالاو ىبرعلا بدالا نيب اوقفوي

 اذه ببس نوعجريو ىليثمتلاو ىصصقلا رعشلا نم ايلاخ ىبرعلا تدآلا كف

 ىلع دمتعي امنا ىليثمتلاو ىصصقلا رعشلا نأ : اهنم ةريثك بابسأ ىلا رقفلا

 ىنأتملا ركفلا ىلا مهنم لاجترالا ىلا برقا برعلاو . ةركفلاو ةيورلا لامتعا
 ليلحتلاو سانلا عئابطب ماملالا بلطتي ىليثمتلا رعسشلا نأو . مظتنملاو
 نا اهنمو ؛ عوضوملا نوهنكتسي املقو مهمالك نوزجوي برعلاو : ليوطتاو
 ملف مهئيد طسبتو مهتبرجت تقاضف ةيئانلا راطقالا ىف اورماغي مل برعلا
 زيطاسالا ىلع دمتعي ىصصقلا رعشلاو ...مهتليقع 0 ريطاسالا عت رت

 رعسشي لب : ايقطنم للحي الا ىماسلا سنجلا ةعيبط نا اهنمو ... تارماغملاو

 اوهدع امكو 2 هادع اميف اوفعضو ىئانغلا رعشلا ىف اومس كلذلف , هنادجوب

 اعوربتعا ؛ تركذ ىتلا للعلا هذمم هإ اوسمتلأو ىب رعلا رعشلا ىف ىصصقلا نفلا

 ىخيراتلا عقاولاو , اضيأ ىبرعا) رثنلل ةبسنلاب ىصصقلا نفلا فعض ببس
 ركفلا لامعا رود ىتاي لاحلا ةعيبطب ذا رعشلا دعب ءاج ىبدالا رثنلا نا وه
 بادآلا ىف (ةصقلا) ىلع اورثعي مل امل داقنلا نا ريغ لايخلاو ةفطاعلا رود دعب

 اومعزو ةفنآلا للعلا اوسمتلا ةيرعش وا ةيرشن تناك ءاوس ةيب رعلا

 ضرمعب امناو اباعيتسا اهبعوتسي الو اليلحت ءايشالا للحي ال ىماسلا نأ
 لوقب ةمانعاشلا ةمدقم ىف مازع هركذ امب كلذل لثماو تركذ امك طقف رعاوظلل
 ::ىفارشلا رعاشلا

 دتولاو ىحلا ريع نالذالا الا هب داري لذ ىلع ميقي الو

 دحا هل ىنئري الف جشي اذو هتمهرب طوب رم فسخلا ىلع اذه

 , ادبا ةميخلا دنوك كؤادعا نوكي نأ دوأ ىسرافلا رعاشلا هلاق امبو

 رعاشلا زجواف هقنع ىف لبحلاو ' رححلل هيسارو « بارتلا ىف ةمسج

 مازع باهولا دبع روتكدلا ركذو اللحم ىسرافلا رعاشلا بنطأو ابضتقمه ىبرعل

 ٠ ىسرافلاو ىبرعلا نيبدالا نيب قرفلل ملصي لاثم اذه نا ةمانهاشلا لخدم ىف

 ؟؟ ص لوالا :زجلا ةمانهاشلا رظنا )١(
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 ىبرعلا بدالا ىف ةيحرسملاو ةصقلا

 ايلا ىلع هصقلا ب ارغب نا ىب رعلا بدالا خب رات بتك ىف فولاملا نم

 قيقحت ىلا فدع عم ىلايخلا ثدحلا وا ىخيراتلا ثدحلا درس ىلع موقي ىبدا نف

 7”: ليم, نبدا جيس" ىف عادباو يقلع نائم

 يروا يو .؟ايفلا نإ. ىيغ ةيرمج نوكت ةيرثن ةصقلا نوكت امكو
 ةياتخ ىمسست ىتح رغصت دقف هيرثنلا هصقلا امأ ةمحنم ىمست ثادحالا هددعتم
 ةياغلاو لمعلا ىف ةدحوو ىسفن ليلحت نم اهيلع ىفضي امب ربكت دقو ةردانو
 عمهت اعامجو هدارفا لعافتو نوكلا دهاشمب رثأتلا ةديلو ةصقلاو ٠ ةياور ىمستف

 اهمهفتو اهليلحت عيطتسي ال روصب ىلوالا لقعلا اجافي ثيح رابجلا نوكلا رعاظم
 وا رعاشلا ىتأي مث ةروطسا هب ىحفت لايخو رئاتو فوخ ىف اهجوري امئاو
 :ةصق وا ةيحلم هب ىحضت ذاخا عتمم درس ىف ريطاسالا هذه غوضي ىذلا بناتلا

 ةصقلا رهظتو ةمحلملاو ةروطسالا ىفتخت مدقتيو ومني امدنع ىرشبلا لقعلا نكلو
 باتكك بدالا غيرات بتك ىلا عوجرلا لهسلا نمو (1) ةصحافلا ةدقانلا ةللحملا

 بادالا ىف هيحرسملاو ةصقلا عورف ىلع فرعتلل ناديز ىجرجو ىروخفلا اتح
 قة

 ةصقلا ىف ىنفلا عادبالا لاجه نأ ريغ صصقلا نم ةمإ ةبا بدا ولخي الو
 وع صصقلا ردصمهو . ممالا فلتخم ىع ىصصقلا بدالا نيب زيامتلا ةطقن ومع

 ىوقتلاو ةليضفلا فقاوم ىف وا ةيبرحلا فقاوملا ىف ءاوس ايلعلا لثملاب رخافتلا
 ايأر ةماناهشلا ةمدقم ىف لوم ذاتسالا ىريو ايلعلا لثملاو ةحيصنلا فقاوم ىف وا

 ةمحلم وا ةصق نم اهتايح ولخت ال ةما لك نا هتمضم محالملاو ىصصقلا ءوشن 7

 هذه:تدجو دقو «لاطبالا لامعا اهيف ىلجتت فواخملا نه لحارم زاتحت اهنا ذا

 دقعو سك رجلاو قيرغالاو نييسوقيالا دنعو بونجلا رحب رئازج ىف محاللا
 نوخرؤملا دمتعي امناو اوبتكب نا لبق نوصقي سائلا نال ؛ برعلاو نيينابسالا

 رعاش دوجو دعب رهظي امناو ممالا ىف ىمعيبط محالملا رصنعف نوصقي اه ىلع
 اهريكفت امنو ةمالا تروطت املكو.« اهغوضَي و ةقرفتملا عطقلا محلي نإ ىلع ريدق
 لحم بتكلاو ةيسردملا بادالا تلحو ىصصقلاو ىمحلملا بدالا اهيت فعص

 بادالا تىرع دقف اهصصتقو اهيحالمب ةما لكل بدالا خيرات ظفتحا دقو صصسفخ
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 ةيصقلا فيرعت ىف بهسا دفن ىروخت اخ مجار )١(
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 اوانتت ال ىرشلاب هيب رعلل ةديدجلا هضهنلاف فسالا عمو . انبدأ خيرات نم ريثكلا

 الثم ىناليكلاف هقح هصقنت نكت مل نا حبحصلا سردلاب برغملاو سدنالا

 برعلا ةغالب هباتك ىف فيض روتكدلاو , ىسلدنالا بدالا ىف تارظن هباتك ىف
 تايزلاو ىناتسسلاك ةيبرعلا بادالا ىخرؤم نه امهريغو سلدنالا ىف

 تالواحم الا برغملاو سلدنالا نع هوبتك امه ربتعي ال ناديز ىجرجو ىروخفو
 لب ةديدملا هلايجا ىف ىبرغملاو ىسلدنالا نيبدال' ةقح ةروص ىطعت ال هليئض

 هل سيل ىقيرفالا لامشلا نا امعز برغملاو سلدنالا ىف برطملا باتك ىفلؤم نا
 ناو «ةماعلا ةيبرعلا ةفاقثلا حرص ىف ام طسقب مهاسي ملو ركذلا قحتسي بدا
 (ناملؤملا ىإ) اممحو «ىرخالا هيب رعلا رايدلا هجرد اهبادآ ىف غلبت مل سلدنالا

 نيح كرابم ىكز روتكدلا نهرب دقو , دقنلل جاتحي ال حيرص اطخ نع ناربع.
 نع ىلطصقلا جارد نب ةديصق نم افرط راتخاف ءارعشلا نيب ةنزاوملا ىلا دمع

 متتل ةلماك اهدوجو مدعو جارد نب ةديصق دقف ىلع فساتو صيصنتلا دهام

 نثازخ ىف روهشم هناويد نا هتافو هدالب ىف انبدا رداصم نادقف نع ةنزاوملا هل

 ةبراغملا نحن اما « رايدلا دعبل رذعلا مهل سمتلي نييقرشلا نأ ىلع ٠ برغملا
 نومجرتملاو باتكلا لازي امو حداف لسك نع ىلاتلابو لاممعا نع ربعن امناف

 املق مهف كلذلو ةريخالا ةبقحلا هذه ىف ىتح انبدا ىف نوكشي نويقرشلا

 سينأ ذاتسالا نا لثملا ليبس ىلع ركذأو ةديدجلا ةيبدالا انتضهن نع نوثدحتي
 (ثيدحلا ىبرعلا ملاعلا ىف ةيبدالا تاهاجتالا) هباتك ىف انبدا ىلا رشي مل ىسدقملا

 اذه ىف ركفلا ةداق نم نييقرش ءابداو اباتك كانه نأ ىلع هبنن نا ىسنن الو
 بدالا ىف امهرثا اومرتحاف ىبرغملاو ىسلدنالا نيبدالا ةلزنم اوفرع رصعل
 نيسح روتك دلاو نالسرا بيكش ةمالعلا ذاتسالاو نيسح هط روتكدلااك ىب رعلا

 ةديدحجلا انتضهن كراب ىذلا داقعلا ذاتسالاو ىناوهالا زيزعلا دبعو سنؤه

 نع تقلطنا هيف ةباتكلا ناو (ةكرابم ةيبدا ةضهن ىف ىصقالا برغملا نا) هلوقب
 لازت الو هب مدقتت تاوطخ ىف ةيوسلا ةداجلا ىلع تماقتسإاو دومجلا لاقع

 ٠ مدقتلا دارطاب ةرشبم

 رج رز:



 « ىرعد تائسح نم تدجو ام عيجب ىببفن تدحاو كلابه امم تءفنأو كلد

 ةراحب حبصت نا بيرغلا قفالا اذهل ةريغ ىرصعو ىدلب لما نساحم عبتتو
 «, ةهلعاو ملعلا اوعض اميدقو , هئاملع روفوو هئابدا ةرثك عم ةلحمضم ادامث

 نامزلا ضعب ىلع ملعلا رصق نم ىرعش تيلو هلبق هناسسحا تام نسحم بزايو
 .٠ ناسحالاد قرشملا لعا صخر

 باتك هعئطصي ام ىلع نوظفاحي اوناك ةبرافملاو نييسلدنالا باتكلا نا لب

 راث اب نومتهيب اضيا ةبراغملا ناك كلذكو 2 مامشلاو قارعلاو ةيبرعلا ةريزحلا

 ةمدقم ىف ثدحي بادآلا رهز فلؤم ناو ؛ مهدالب راثآ نوركئيو قرشلا دالب
 كلذ ىف الذاب بتكلا بلط ىف قرشملا ىلا لحترا ناميلس نب سابعلا نا هبآتك

 فئارط هرهد ءاحصقو هرصع ءاغلب 7 اومبري نع 1

 نع .هب ىفتكي اباتك اهراتخم نم هن عمجي نا هلاسو) هبيرغ .بتارغو ةفيرط
 (بادآلا رهز بناتك فلاف اهتلمح

 مهدالب جاتناب نوفتحي ال اوناك نييسلدنالاو ةبراغملا نا اذه رسسفتو
 اناولا نيئطاوملا ىلا نولقني مهف مهدالب راثآ نوفرعي مهنال (اهنم) : بابسال
 بدالا ناكو ؛ىلعالا مهلثم قرشلا نوري اوناك مهنال (اهنمو) . بدالا نم ىرخا
 نيبو مهنيب ةبورعلا ةلص قيثوتل (اهنمو) برغملاو سلدنالا ىف اقفان ىقرشلا
 . مهدالب راثآ باسح ىلع ولو قرشلا راثا لقن ىلع نوصرحي اوناكف برعلا
 فراعملا ناولاو مولعلا ىقابل ةبسنلاب ىتح لب طقف بدالل ةيسنلاب اذه سيلو
 ٠ ىبرفغملا لجرلا ةفاقث تالمكم نم قرشا ىلا ةلحرل! تناك ذا

 مامتعا مدع ركذل نوضرعي ةبراغملا نيمجرتملا نم !ريثك نإ اضيا ركذاو
 فراطلا دجملا باتك فلؤم اضيإ هركذ اه كلذ نيف مجارتلا نعب هبراغما
 لوقي ثيح طابرلا ىلإ هتلحر ىف ىوارحصلا نيمالا دمحم بيدالا ومو دلاتلاو
 ىف ثحابلا نا عقاولاو (1) (مهئاملع رث اه نوتيمي انبرغم ءاملع ةداع هدع)

 نكي امهم وعو رداصملاو ناظملا دوحرو ةبوعص كيب ىسلدنالاو ىب رغملا نب دالا

 هيفكت ال ىتلاو ةلوادتملا رداصملا ىوسب لصتنت نا هتسارد مصل الف اظرطحم

 (سفنالا حمطمو) (نايفعلا دئالقو) (ةطاحالا ءازجاو) (بيطلا حفمك) عبط اب

 رامهزاو) (ديردمب ةعوبطملا ةيسلدنالا ةعومجملاو) (بطخلا نبا ةستكو)

 نكلو (2) ؛ سانلا نيب ةلوادتملا داوملا هذمع هبشا امو (برعللا نايبلاو) (ضايرلا
 رداصملا هذه لاثما هب طيحت نا نم عسوا ىبرغملا بدالا خيرات

 ىشثلا اهنم جرختستل سردلا ىلا ةجاح ىف تاطوطخملا فالآ كانهف ةلينقلا

 رافثج ىبال طابتفالا ةعمقم رلتا )١(
 ةيبرقملا (غوبتلا) ةلجم رظنلا (؟)



 اهرودو اندالب بادااب نيفقثملا فيرعت الا عوضوملا اذه ةساردب ديرا ال

 هجتنا امب ةيملاعلا بادالا ىف ةلاعفلا اهتمهاسمو . ىبرعلا بدالا لوصا نيوكت ىف

 ٠ باجعالاو ربدقتلاب قيلخ جاتنا نه ةفطاعلاو ركفلا ناديم ىف اهؤانبا

 ءارو ديرا تسلف اصوصخ نيفقثملا ىلا ثحبملا اذه ميدقت تلواح !ذاف

 ٠ ىحمت نا هطوطخ تكشوأو سمطت نا هملاعم تداك خيرات ةباتك الإ كاند

 معدادجا ةريخذ ىف نوركفي ةبراغملا ءابدالا ذخأ ديعبلاب سيل دهع ذنمو
 ةنودم ةلماك اهوبتكي مل مهنكلو ٠٠ تاطوطخملا نوطب نم اهجارخا ىلا نّوعسيو

 ٠ ءاوسلا ىلع سانلا فلتخم ديفت ةدئافلا ةمج . ذخأملا ةاهس

 تاعوضومب اطيسب اماملا ولو ملي اباتك انيديا نيب دجن ال اننا عقاولا ذإ

 ٠ ىفاقثلا اندادجا ىضفام ةمظع نع رسيو ةلوهس ىف انل ربعيو ىب رغملا انبدإ نه

 ةميقب ةعشلا نادقفو اندادجا ثارت انئافتحا مدع وه رصقتلا اذه ردصه لعو

 هباتك همدقم ىف ركذ (لاصنيفورب ىفيل) ىسنرفلا قرشتسملا نا ىتح مهجاتنأ
 ميدقلا ذنم مهناو مهخيرات نع نولوؤسم ةبراغملا نا (ءافرشلا وخرؤم)
 نع قرشتسملا لقنو ., دادجالا راثآو مجارتلاو خيراتال نفب اومتهي مل

 ,مهخيراتب ءائنتعالا ولياق ةبراغملا نا نم هركذ ام سافنالا ولمس ىع ىناتخلا

 ىسويلا تارضاحم ىف هنمضم ءاج امالك ةآرملا بحاص ىسافلا ىب رعلا بتك هلبقو

 ىف مهثالضف مهنفدو ٠ لامهاب ةبراغملا اومسو ءاملعلا نم ةعامج نا) هيف لوقي

 راصف « هيبنتلا مدع هركذ ىوط 2 هيبن لضاف نم مكف : لامخاو بارت ربق

 نيمجرتملاو نيخرؤملا ناف اذهلو (1) اروكذم ائيش نكي مل ناك ؛ اروجهم همسا

 (نوفنصب اميف) مهب سانلا هقث فعضيب نورعشي ليلقلا مهرزن ىلع هبراغملا

 نوبتكي امع عافدلا ىف ليلق ريغ اتقو نوفرصيف

 ىف 542 ةئنسس ىفوتملا ىنيرتنشلا ماسب نبا ةحارصب اذه نع ربع دقو
 قرسشلا لها ةعباتم الا اوبا « قفالا اذه لها نا الا) الئاق ةريخذلا هباتتك

 كلتب قعن ول ىتح ! ةداتق ىلا ثيدحلا عوجر ةداتعملا مهرابخا ىلا نوعجرب

 اولتو امنص اذه ىلع اوثجل , بابذ قارعلاو ماشلا ىصقاب نطوا بارغ قافالا
 خانمو ةيصقلا ىهرمه ةرثئاسلا مهراعشاو ةرهابلإ مهرابخاو : امكحم اباتك كلذ

 مهنم ىنظاغف دي الو ناسل اهيف فرصي الو دلخ الو نانج اهب رمعي ال ةيذرلا

 ةسساف هعبط 1 ةحفص نساحملا ةآرم )١(
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